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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 

на 2022 - 2023 навчальний рік 

 

І. НОРМАТИВНА БАЗА 

 

Комунальний заклад «Вінницький ліцей № 7 імені Олександра Сухомовського» здійснює 

планування своєї діяльності на підставі: 

➢ Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення 

змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань 

освітньої діяльності в умовах воєнного стану» (№7325 від 28.04.2022), «Про 

забезпечення функціонування української мови як державної» та інших;  

➢ Указу Президента України від 16 березня 2022 року № 143 «Про загальнонаціональну 

хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти 

України»; 

➢ постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 «Про початок 

навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»; 

➢  розпорядження 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»; 

➢  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за №1111/35394; 

➢ Державних стандартів повної загальної середньої освіти: 

o на рівні початкової освіти (в 1 – 4 класах) – Державного стандарту початкової 

освіти (затвердженого Постановою КМУ від 21 лютого 2018 року № 87); 

o на рівні базової середньої освіти: в 5 класах – Державного стандарту базової 

середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

30.09.2020 р. № 898); в 6 – 9 класах – Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти (затвердженого Постановою КМУ від 23 листопада 

2011 року №1392); 

o на рівні профільної середньої освіти (в 10 – 11/12 класах) – Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти (затвердженого 

Постановою КМУ від 23 листопада 2011 року №1392); 

➢ Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти – на рівні 

початкової освіти: 

o Типової освітньої програми для учнів 1-2 класів закладів загальної середньої 

освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна (затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743); 

o Типової освітньої програми для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої 

освіти, розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна (затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743); 

на рівні базової середньої освіти: 

o у 5 класах – Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної 

середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 19.02. 2021 № 235); 

o у 6 – 9 класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.04. 2018 № 405);  

на рівні профільної середньої освіти – Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 



20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 

зі змінами); 

 Наказів Міністерства освіти і науки України: 

➢ від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання здобуття загальної середньої освіти та 

освітнього процесу в умовах воєнного стану»;  

➢ 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», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 

229/6517 (зі змінами); 

➢ Положення про інституційну та дуальну форми здобуття повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 23 квітня 2019 

року № 536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 

2021 року № 160), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 р. 

за № 547/33518; 

➢ Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.01.2016 № 8 (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 лютого 2021 року № 160), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314; 

➢ Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09. 2020 № 1115, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224); 

➢ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 16.04.2018 № 367, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р за № 564/32016;  

➢ Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до 

наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 

08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

30.07.2015 за № 924/27369; 

Листів Міністерства освіти і науки України: 

➢ від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року»; 

➢ від 16.03.2022 №1/3472-22 «Про виконання Указу Президента України 

Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022». 

Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі в закладах 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році на рівні базової, профільної середньої 

освіти (5 – 11 класи) рекомендовані такі навчальні програми: 

➢ 5 клас – модельні навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України» наказом від 12.07.2021 № 795 (зі змінами, 

внесеними у додаток наказами Міністерства освіти і науки України від 10.08. 2021 р., № 

898, від 29.09. 2021 р. № 1031, від 13.12. 2021 р. №1358, від 02.02. 2022 р. № 96, від 09.02. 

2022 № 143, від 11.04. 2022 р. № 324) (гриф Міністерства станом на 01 серпня 2022 року 

надано 95 модельним навчальним програмам); 

➢ 6 – 9 класи - навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.06.2017 № 804 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);  

o навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 



науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 

698 «Про надання грифа оновленим навчальним програмам»; 

➢ 10 – 11 класи 

o навчальні програми, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 

23.10.2017 № 1407 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 

10 – 11 класів закладів загальної середньої освіти» (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698);  

o навчальні програми, яким надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України» наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 

698 «Про надання грифа оновленим навчальним програмам». 

➢ Статуту Комунального закладу «Вінницький ліцей № 7 імені Олександра 

Сухомовського» та забезпечує одержання здобувачами/здобувачками освіти повної 

загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів. 

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний робочий тиждень. 

 Навчальні заняття у ліцеї починаються о 8.00. Тривалість уроків - 45 хвилин (для 5-7 

класів та І-ІV курсів ліцею (8-11 класи)), а у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х - 40 хвилин. Заклад 

працює в дві зміни. Гранично допустиме навантаження на здобувача/здобувачки освіти 

відповідає санітарно-гігієнічним нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я 

України. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження на здобувачів/здобувачок освіти. 

Мова освітнього процесу - українська. 

 У 2022 - 2023 навчальному році у комунальному закладі «Вінницький ліцей № 7 імені 

Олександра Сухомовського» функціонуватиме 34 класи, у яких навчатиметься 1032 здобувачів 

освіти. 

 На виконання Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти 

інваріантна складова використана у повному обсязі годин, які передбачені Типовими 

навчальними планами. 

  

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

 

2.1. ШКОЛА І СТУПЕНЯ 

 

 Школа І ступеня (1-4 класи) здійснює свою діяльність на підставі: 

1. Наказу МОН України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»; 

2. Наказу МОН України від 08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх 

програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»; 

3. Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти, затверджених 

рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018р.; 

4. Типової освітньої програми початкової освіти, цикл І (1-2 класи) під керівництвом 

Шияна Р.Б. для класів групи «А», «Б», «І»; 

5. Типової освітньої програми початкової освіти, цикл II (3-4 класи) під керівництвом 

Шияна Р.Б. для класів групи «А», «Б», «І». 

Для інтернаціональних класів (1-І, 2-І, 3-І) працюють три групи подовженого дня. 

 Навчальний план для 1-4-х класів структуровано на засадах інтегрованого підходу в 

навчанні. 

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

(таблиця 1). 

 



Таблиця 1. 

Розподіл годин  

варіативної складової  

для здобувачів освіти 1-4 класів 

 

Навчальний предмет 
Клас 

1-А 1-Б 1-І 2-А 2-Б 2-І 3-А 3-Б 3-І 4-А 4-І 

Цикл навчання І цикл (адаптаційно-ігровий) ІІ цикл (основний) 

Іноземна мова 

(англійська) 
1  1    1  1 1 1 

Іноземна мова 

(німецька) 
 1      1    

Математика    1 1 1      

У навчальних планах 1-2-х класів освітня галузь «Мовно-літературна» реалізується в 

навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я 

досліджую світ». Вивчення української мови передбачає часовий розподіл програмового 

матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» 

(мовно-літературна галузь), відповідно до якого 5 годин на тиждень використовується на 

вивчення української мови як окремого предмета, 2 години української мови на тиждень 

включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь). 

Вивчення математики передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між 

предметом «Математика» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (математично-освітня 

галузь), відповідно до якого 3 години на тиждень використовується на вивчення математики 

як окремого предмета та 1 година на тиждень включена до інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ» (математична галузь). 

Розподіл годин інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2-х класах представлено у 

таблиці 2. 

 

Таблиця 2.  

Розподіл годин  

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

для здобувачів освіти 1-2 класів 

Освітні галузі Навчальний предмет Кількість годин на тиждень в класах 

Мовно-літературна 

Інтегрований курс 

«Я досліджую світ» 7 

2 

Математична 1 

Природнича 2 

Технологічна 1 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 
0,5 

Громадянська та історична 0,5 

 

У 1-2-х класах відводиться по 1 годині для вивчення окремих предметів «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво». У 2-х класах 1 година  інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» (інформатична галузь) відводиться на вивчення окремого предмета 

«Інформатика» (з поділом на підгрупи, в яких викладають вчителі початкових класів). 

  

 У навчальних планах 3-4-х класів НУШ освітня галузь «Мовно-літературна» 

реалізується в навчальних предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому 

курсі «Я досліджую світ». Вивчення української мови передбачає часовий розподіл 

програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я 



досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого 5 годин на тиждень 

використовується на вивчення української мови як окремого предмета, 2 години української 

мови на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна 

галузь). 

Вивчення математики передбачає часовий розподіл програмового матеріалу між 

предметом «Математика» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ» (математична галузь), 

відповідно до якого 4 години на тиждень використовується на вивчення математики як 

окремого предмета та 1 година на тиждень включена до інтегрованого курсу «Я досліджую 

світ» (математична галузь). 

Розподіл годин інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4-х класах представлено у 

таблиці 3. 

Таблиця 3.  

Розподіл годин  

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

для здобувачів освіти 3-4 класів 

Освітні галузі Навчальний предмет Кількість годин на тиждень в класах 

Мовно-літературна 

Інтегрований курс 

«Я досліджую світ» 7 

2 

Математична 1 

Природнича 2 

Технологічна 1 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 
0,5 

Громадянська та історична 0,5 

У 3-4-х класах відводиться по 1 годині для вивчення окремих предметів «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво» 
 

2.2. ШКОЛА ІІ СТУПЕНЯ 

 

Школа ІІ ступеня (5 класи НУШ) здійснює свою діяльність на підставі: 

 

- Мовно-літературна освітня галузь представлена автономними предметами:  

o українська мова за модельною навчальною програмою «Українська мова. 5-

6 класи» для закладів загальної середньої освіти, автори: Заболотний О.В., 

Заболотний В.В., Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д., яку 

рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 

12.07.2021 № 795); 

o українська література за модельною навчальною програмою «Українська 

література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, автори: 

Архипова В.П., Січкар С.І., Шило С.Б., яку рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795); 

o зарубіжна література за модельною навчальною програмою «Зарубіжна 

література. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти, автори 

Ніколенко О.М., Ісаєва О.О., Клименко Ж.В., Мацевко-Бекерська Л.В., 

Юлдашева Л.П., Рудніцька Н.П., Туряниця В.Г., Тіхоненко С.О., Вітко М.І., 

Джангобекова Т.А., яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України 

(наказ МОН України від 12.07.2021 № 795); 

o іноземна мова (англійська) за модельною навчальною програмою «Іноземна 

мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти, автори Зимомря І. М., 

Мойсюк В. А., Тріфан М. С., Унгурян І. К., Яковчук М. В., яку рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 № 



795); 

o друга іноземна мова (німецька) за модельною навчальною програмою «Друга 

іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти, автори 

Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. 

Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., 

Глинюк Л. М., Браун Є. Л., яку рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795); 

o мова національних меншин та корінних народів (польська) за модельною 

навчальною програмою «Польська мова. 5-9 класи (початок вивчення з 1 

класу)» для закладів загальної середньої освіти, авторів: Войцева О.А., 

Бучацька Т.Г., яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України 

(наказ МОН України від 12.07.2021 № 795);  

Розподіл годин мовно-літературної освітньої галузі у 5-А та 5-Б класах представлено у 

таблиці 4. 

Таблиця 4.  

Розподіл годин  

мовно-літературної освітньої галузі 

для здобувачів освіти 5-х класів 

Освітня галузь Навчальний предмет 
Кількість годин на тиждень в класах 

5-А 5-Б 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 4 

Українська література 2 2 

Зарубіжна література 1,5 1,5 

Іноземна мова (англійська) 3,5 3,5 

 

Розподіл годин мовно-літературної освітньої галузі у 5-І класі представлено у таблиці 5. 

Таблиця 5.  

Розподіл годин  

мовно-літературної освітньої галузі 

для здобувачів освіти 5-І класі 

Освітня галузь Навчальний предмет 

Кількість годин на 

тиждень в класах 

5-І 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1 

Література корінного народу або 

національної меншини (польська) 
0,5 

Мова корінного народу або національної 

меншини (польська) 
2 

Іноземна мова (англійська) 2 

 

- Математична освітня галузь представлена модельною навчальною програмою 

«Математика. 5-6 класи» (5 год) для закладів загальної середньої освіти, автор Істер 

О.С., яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України 

від 12.07.2021 № 795); 

- Природнича освітня галузь представлена модельною навчальною програмою 

«Пізнаємо природу». 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної 



середньої освіти, автора Коршевнюк Т.В., яку рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795); 

- Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь представлена за вибором закладу 

освіти включає один предмет, який вивчатись в рамках інтегрованого курсу 

«Здоров’я, безпека та добробут» за модельною навчальною програмою «Здоров’я, 

безпека та добробут. 5-6 класи (інтегрований курс)» для закладів загальної середньої 

освіти, авторів: Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., Овчарук 

О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.), яку рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795); 

- Громадянська та історична освітня галузь представлена інтегрованим 

пропедевтичним курсом «Україна і світ. Вступ до історії та громадянської освіти» 

за модельною навчальною програмою авторського колективу Кафтан М.В., Козорог 

О.Г., Костюк І.А., Мудрий М.М., Селіваненко В.В., для 5-6 класів закладів загальної 

середньої освіти, яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ 

МОН України від 12.07.2021 № 795);  

- Інформатична освітня галузь представлена модельною навчальною програмою 

«Інформатика. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, авторів Морзе 

Н.В., Барна О.В., яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ 

МОН України від 12.07.2021 № 795); 

- Технологічна освітня галузь представлена модельною навчальною програмою 

«Технології. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, авторів Ходзицька 

І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.), яку 

рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 

12.07.2021 № 795); 

- Мистецька освітня галузь представлена автономними предметами «Музичне 

мистецтво» (1 год.) та «Образотворче мистецтво» (1 год) за модельною 

навчальною програмою авторського колективу Масол Л. М., Просіна О. В. 

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти, 

яку рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 

12.07.2021 № 795) у 5-Б та 5-І класах. В 5-А класі за вибором навчального закладу 

мистецька освітня галузь буде представлена у вигляді інтегрованого курсу 

«Мистецтво» без поділу на автономні предмети (1 год). Додаткова година 

перероподіляється на соціальну та здоров’язбережувальну освітню галузь 

інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» у зв’язку з участю закладу у 

експерименті всеукраїнського рівня (наказ МОН № 901 від 10.08.2021 р. «Про 

проведення експерименту за темою «Професійна орієнтація у Новій українській 

школі» на червень 2021 – грудень 2026 роки»); 

- Освітня галузь фізичної культури представлена модельною навчальною програмою 

«Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти, авторів: 

Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко В. В., Стеценко 

В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М. та інші, яку рекомендовано 

Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 12.07.2021 № 795); 

- Міжгалузева освітня галузь представлена модельною навчальною програмою 

«SТEM. 5-6 класи (міжгалузевий інтегрований курс)» для закладів загальної 

середньої освіти (авт. Бутурліна О.В., Артєм’єва О.Є.). 

 

У таблиці 6 представлено перерозподіл годин інваріантної складової освітніх галузей 

для здобувачів освіти 5-А та 5-Б класів. 

 

 

 



Таблиця 6. 

Перерозподіл годин  

інваріантної складової освітніх галузей 

для здобувачів освіти 5-А класу 

 

Освітня галузь Навчальний предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 

5-А  

(за програмою) 

5-А  

(за планом) 

Мовно-літературна Зарубіжна література 1,5 1 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
0 0,5 

Мовно-літературна 
Іноземна мова 

(англійська) 
3,5 3 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
0 0,5 

Інформатична Інформатика 1,5 1 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
0 0,5 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я, безпека та 

добробут» 

1,5  1 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований 

пропедевтичний курс 

«Україна і світ. Вступ 

до історії та 

громадянської освіти» 

1 1,5 

Технологічна Технології 2 1 

Міжгалузеві 

Міжгалузевий 

інтегрований курс 

«STEM» 

0 1 

Мистецька Мистецтво 2 1 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я, безпека та 

добробут» 

1 2 

 

Таблиця 7.  

Перерозподіл годин  

інваріантної складової освітніх галузей 

для здобувачів освіти 5-Б класу 

 

Освітня галузь Навчальний предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 

5-Б  

(за програмою) 

5-Б  

(за планом) 

Мовно-літературна Зарубіжна література 1,5 1 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
0 0,5 

Мовно-літературна 
Іноземна мова 

(англійська) 
3,5 3 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
0 0,5 



Інформатична Інформатика 1,5 1 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
0 0,5 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я, безпека та 

добробут» 

1,5  1 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований 

пропедевтичний курс 

«Україна і світ. Вступ 

до історії та 

громадянської освіти» 

1 1,5 

Технологічна Технології 2 1 

Міжгалузеві 

Міжгалузевий 

інтегрований курс 

«STEM» 

0 1 

 

 Отже, загальна кількість годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової 

для здобувачів освіти 5-А та 5-Б класів представлені у таблиці …. 

У таблиці 7 представлено перерозподіл годин інваріантної складової освітніх галузей 

для здобувачів освіти 5-І класу. 

Таблиця 8.  

Перерозподіл годин  

інваріантної складової освітніх галузей 

для здобувачів освіти 5-І класу 

 

Освітня галузь Навчальний предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 

5-І  

(за програмою) 

5-І  

(за планом) 

Мовно-літературна 

Література корінного 

народу або національної 

меншини (польська) 

0,5 1 

Інформатична Інформатика 1,5 1 

Технологічна Технології 2 1 

Міжгалузеві 

Міжгалузевий 

інтегрований курс 

«STEM» 

0 1 

 

 Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій, групових занять та 

експериментальних курсів Всеукраїнського рівня (Наказ МОН № 901 від 10.08.2021 р.) 

(таблиця 8).  

Таблиця 9. 

Розподіл годин 

варіативної складової 

для здобувачів освіти 5-х класів 

 

Освітня галузь Навчальний предмет 
Кількість годин на тиждень в класах 

5-А 5-Б 5-І 

Мовно-літературна 
Друга іноземна мова 

(німецька) 
1,5 1,5 - 



Мовно-літературна Іноземна мова (англійська) - - 1 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований 

пропедевтичний курс 

«Україна і світ. Вступ до 

історії та громадянської 

освіти» 

0,5 0,5 1 

 

 Розподіл годин для здобувачів освіти 6-9 класів було здійснено відповідно до типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеню (наказ МОН України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти»).  

 У таблиці 9 (для 6-х класів), таблиці 10 (для 7-х класів), таблиці 11 (для 8-х класів), 

таблиці 12 (для 9-х класів) представлено перерозподіл годин варіативної складової,  для 

здобувачів освіти 6-9-х класів, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової. 

 

Таблиця 10. 

Розподіл годин 

варіативної складової 

для здобувачів освіти 6-х класів 

 

Освітня галузь Навчальний предмет 
Кількість годин на тиждень в класах 

6-А 6-Б 6-В 6-І 

Мови і літератури Українська мова 1,5 1,5 1,5 1,5 

Математика Математика 2 2 2 2 

 

Таблиця 11. 

Розподіл годин 

варіативної складової 

для здобувачів освіти 7-х класів 

 

Освітня галузь Навчальний предмет 
Кількість годин на тиждень в класах 

7-А 7-Б 

Мови і літератури Українська мова 1,5 1,5 

Математика Алгебра 1 1 

Природознавство Хімія 0,5 0,5 

 

Таблиця 12. 

Розподіл годин 

варіативної складової 

для здобувачів освіти 8-х класів (І курс ліцею) 

 

Освітня галузь 
Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 

8-Е 

(І-Е) 

8-ЛК 

(І-ЛК) 

8-МЮ 

(І-МЮ) 

Мови і 

літератури 
Українська мова 1 1 1 

Суспільство-

знавство 
Історія України 0,5 0,5 0,5 

Математика Алгебра 1 1 1 

Математика Геометрія 1 1 1 



Таблиця 13. 

Розподіл годин 

варіативної складової 

для здобувачів освіти 9-х класів (ІІ курс ліцею) 

 

Освітня галузь 
Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 

9-Е 

(ІІ-Е) 

9-ЛК 

(ІІ-ЛК) 

9-МЮ 

(ІІ-МЮ) 

Мови і 

літератури 
Українська мова 1 1 1 

Суспільство-

знавство 
Історія України 0,5 0,5 0,5 

Природознавство Географія 0,5 0,5 0,5 

 

У таблиці 13 (для 8-х класів) і таблиці 14 (для 9-х класів) представлено перерозподіл 

годин інваріантної складової освітніх галузей для здобувачів освіти. 

 

Таблиця 14. 

Перерозподіл годин 

інваріантної складової 

для здобувачів освіти 8-х класів (І курс ліцею) 

 

Освітня 

галузь 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 
8-Е  

(І-Е) 

план 

8-Е  

(І-Е) 

факт 

8-ЛК 

(І-ЛК) 

план 

8-ЛК 

(І-ЛК) 

факт 

8-МЮ 

(І-МЮ) 

план 

8-МЮ 

(І-МЮ) 

факт 

Технологічна Інформатика 2 

(-1) 
1 

2 

(-1) 
1 

2 

(-1) 
1 

Мови і 

літератури 

Іноземна мова 

(англійська) 
2 

3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 

 

 

Таблиця 15. 

Перерозподіл годин 

інваріантної складової 

для здобувачів освіти 9-х класів (ІІ курс ліцею) 

 

Освітня 

галузь 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 
9-Е  

(ІІ-Е) 

план 

9-Е  

(ІІ-Е) 

факт 

9-ЛК 

(ІІ-ЛК) 

план 

9-ЛК 

(ІІ-ЛК) 

факт 

9-МЮ 

(ІІ-МЮ) 

план 

9-МЮ 

(ІІ-МЮ) 

факт 

Технологічна Інформатика 2 

(-1) 
1 

2 

(-1) 
1 

2 

(-1) 
1 

Мови і 

літератури 

Українська мова 
2 

3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 

 

 

2.3. ШКОЛА ІІІ СТУПЕНЯ 

 

Комунальний заклад «Вінницький ліцей № 7 імені Олександра Сухомовського» 

здійснює професійну орієнтацію підлітків, готуючи їх до свідомого вибору майбутньої 



професійної діяльності, озброюючи учнів/ліцеїстів спеціальними знаннями, вміннями та 

навичками. 

Однією з провідних тенденцій в сучасній освіті є профільна диференціація змісту, форм 

та методів навчання у 10-11 класах (ІІІ-ІV курс), яка покликана допомогти здобувачам 

усвідомити мотиви вибору майбутньої професії, проявити здібності та нахили до певного виду 

діяльності вже під час навчання у ліцеї. Повноцінність загальної середньої освіти 

забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, тому навчальні години 

варіативної складової сформовано з урахуванням розширення обраної навчальним закладом 

спеціалізації. 

У таблиці 13 представлено перелік напрямів організації профільного освітнього 

процесу, які будуть здійснені в 10-11-х класах за вибором батьків, згідно з рішенням 

педагогічної ради. 

 

Таблиця 16. 

Розподіл напрямів 

профільного навчання 

для здобувачів освіти 10-11 класів (ІІІ-ІV курс ліцею) 

 

Клас Курс Відділення організації освітнього процесу 

10-Е ІІІ-Е Економічне відділення 

10-ЕК ІІІ-ЕК Економічне відділення та відділення комп’ютерного дизайну 

10-ЛЮ ІІІ-ЛЮ Лінгвістичне та юридичне відділення 

10-М ІІІ-М Медичне відділення 

11-Е IV-Е Економічне відділення 

11-Л IV-Л Лінгвістичне відділення 

11-ЛК IV-ЛК Лінгвістичне відділення та відділення комп’ютерного дизайну 

11-МЮ IV-МЮ Медичне та юридичне відділення 

 

Згідно Методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році (Лист МОН України від 11.08.2021 

№ 1/9-430) заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин 

навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження. Тому 

частина перерозподілених годин використана на вивчення профільних предметів. Враховуючи 

кадрове забезпечення, потреби ліцеїстів та побажання їх батьків, матеріально-методичну базу 

ліцею з вибірково-обов’язкових предметів обрано технології та інформатика, години які 

розподіляються наступним чином: інформатика (2 год), технології (1 год). Математика (3 год) 

представлена автономними предметами: Математика (алгебра та початки аналізу) (2 год) та 

Математика (геометрія) (1 год). 

Перерозподіл годин інваріантної складової та додаткових годин на профільні предмети 

подано у таблиці 14 (для 10-х класів) та таблиці 15 (для 11-х класів). 

 

Таблиця 17.  

Перерозподіл годин  

інваріантної складової навчальних предметів 

для здобувачів освіти 10-х класів 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 
10-Е 

(план) 

10-Е 

(факт) 

10-ЕК 

(план) 

10-ЕК 

(факт) 

10-ЛЮ 

(план) 

10-ЛЮ 

(факт) 

10-М 

(план) 

10-М 

(факт) 

Хімія 
1,5 

(-0,5) 
1 

1,5 

(-0,5) 
1 

1,5 

(-0,5) 
1 1,5 

3 

(+1,5) 

Географія 1,5 2 1,5 2 1,5 1 1,5 1 



(+0,5) (+0,5) (-0,5) (-0,5) 

Українська мова - - - - 2 
3 

(+1) 
- - 

Інформатика 
2 

(-1) 
1 

1 

(-1) 
1 

2 

(-1) 
1 

2 

(-1) 
1 

Математика 

(геометрія) 
1 

2 

(+1) 
1 

2 

(+1) 
- - - - 

Іноземна мова 

(англійська) 
- - - - 2 

3 

(+1) 
- - 

Фізика 
3 

(-1) 
2 

3 

(-1) 
2 

3 

(-1) 
2 - - 

Математика 

(алгебра та 

початки аналізу) 

2 
3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 
- - - - 

Зарубіжна 

література 
- - - - 1 

2 

(+1) 
- - 

 

Таблиця 18.  

Перерозподіл годин  

інваріантної складової навчальних предметів 

для здобувачів освіти 11-х класів 

 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 
11-Е 

(план) 

11-Е 

(факт) 

11-Л 

(план) 

11-Л 

(факт) 

11-ЛК 

(план) 

11-ЛК 

(факт) 

11-МЮ 

(план) 

11-МЮ 

(факт) 

Інформатика 
2 

(-1) 
1 - - - - 

2 

(-1) 
1 

Українська мова 2 
3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 
2 

3 

(+1) 

Фізика 
3 

(-1) 
2 

3 

(-1) 
2 

3 

(-1) 
2 

3 

(-1) 
2 

Математика 

(геометрія) 
1 

2 

(+1) 
- - - - 1 

2 

(+1) 

 

Навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні та 

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

(таблиця 16), профільних предметів та курсів за вибором (таблиця 17). 

Таблиця 19.  

 

Розподіл годин 

варіативної складової на вивчення предметів інваріантної складової 

для здобувачів освіти 10-11-х класів 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень в класах 
10-Е  10-ЕК 10-ЛЮ 10-М 11-Е 11-Л 11-ЛК 11-МЮ 

Варіативна складова (додатковий час на окремі предмети) (2,5 год) 

Українська мова 1 1 - 1 - - - - 

Українська 

література 
- - 1 - - 1 1 - 



Іноземна мова 

(англійська) 
- - - - - 1 1 - 

Географія 1 1 - - 1 - - - 

Математика 

(геометрія) 
- - 1 1 - - - - 

Математика 

(алгебра і 

початки аналізу) 

- - - - 1 - - - 

Біологія - - - - - - - 2 

Захист України 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

Поділ класів на групи при вивченні української мови (8-11 класи), англійської мови (1-

11 класи), ІІ іноземна мова (німецька/польська) (1-11 класи) інформатики (2-11 класи), 

трудового навчання/технологій (5-11 класи), фізичної культури (1-11 класи), предметів, які 

вивчаються на профільному (8-11 класи) рівні здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 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 р. за № 229/6517 (зі змінами)». 

Реформування загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання 

на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на 

формування функціональних (пов’язані зі сферою знань, умінням оперувати науковими 

знаннями та фактичним матеріалом), мотиваційних (пов’язані з інтересами, індивідуальним 

вибором особистості) та соціальних (пов’язані з соціальною діяльністю особистості, життям 

суспільства) компетентностей. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання як 

складової освітнього процесу.  

Для забезпечення цілісності освітнього процесу необхідно враховувати результати 

оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць в доборі змісту, форм і методів роботи для 

кожного уроку/заняття. Також важливо формувати в учнів уміння аналізувати власну роботу, 

власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання. У кожний урок/заняття 

необхідно включати роботу з учнями за результатами оцінювання, самооцінювання, 

взаємооцінювання. 

Під час оцінювання навчальних досягнень важливо враховувати дотримання учнями 

принципів доброчесності, а саме: вияв поваги до інших осіб, їхніх прав і свобод, дотримання 

принципів академічної доброчесності. У разі порушення учнем / ученицею принципів 

доброчесності під час певного виду навчальної діяльності, учитель може прийняти рішення не 

оцінювати результат такої навчальної діяльності. 

Керуючись правом на автономію у виборі змісту, форм і методів роботи, учитель може 

використовувати самостійно визначені або розроблені способи фіксації зворотного зв’язку з 

учнями. При цьому важливим є забезпечення ефективності процесу оцінювання задля 

досягнення очікуваних результатів учнями. 

Оцінка результатів навчання учнів є конфіденційною інформацією, яку повідомляють 

лише учневі/учениці, його/її батькам (іншим законним представникам). 

При навчанні у дистанційному та змішаному режимах оцінювання результатів навчання 

учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей інформаційно-

комунікаційних (цифрових) технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку (пункт 8 розділу І 

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти). 

При здійсненні семестрового оцінювання учнів(учениць) з тимчасово окупованих 



територій, з числа внутрішньо переміщених осіб і тих, хто повернулися на постійне місце 

проживання, зараховуються всі оцінки, які отримав/отримала учень/учениця впродовж 

семестру незалежно від місця навчання: у закладі, де навчався/навчалась за місцем 

тимчасового перебування або у будь-якій іншій школі, яка здійснює навчання за однією із 

форм здобуття освіти (очною, змішаною, дистанційною, екстернатною, сімейною). Це 

може бути будь-який заклад загальної середньої освіти, зокрема й приватні заклади освіти, в 

Україні чи за її межами. Заклади освіти, у яких тимчасово навчались учні, можуть видавати їм 

інформаційні довідки про період навчання із зазначенням переліку предметів, окремих тем та 

результатів оцінювання. Крім того, для проведення семестрового та річного оцінювання 

здобувачі освіти можуть надавати інформацію з електронних журналу та щоденника за 

попереднім місцем навчання. За відсутності в учнів з числа тих, хто повернулися на постійне 

місце проживання, та з тимчасово окупованих територій облікованих результатів оцінювання 

за попереднім місцем навчання заклад освіти може провести підсумкове семестрове 

оцінювання у вигляді контрольної роботи, тестування, співбесіди тощо. При такому 

оцінюванні, за потреби, можуть використовуватися технології дистанційного навчання. 

Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої освіти 

урегульовано такими документами: 

• Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17); 

• Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до 

наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 

14.07.2015 № 762 (у редакції наказів Міністерства освіти і науки України № 621 від 

08.05.2019, № 268 від 01.03.2021), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

30.07.2015 за № 924/27369; 

• Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів  1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 .07. 2021 р. № 813; 

• Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, 

які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої 

освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01 квітня 2022 

р. № 289 (чинні для 5 класів); 

• Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти (затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 

травня 2011 р. за N 566/19304) (чинні для 6 – 11 класів);  

• Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у 

системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.08. 2013 р. № 1222 із змінами, додаток 2 (чинні для 6 – 11 класів); 

• Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

03.06. 2008 р. № 496. 

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства у разі відсутності результатів річного 

оцінювання за 2021/2022 навчальний рік учень/учениця має право пройти річне оцінювання до 

початку 2022/2023 навчального року. 

 

 



Таблиця. 

До Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

1 класи  

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень в класах 

1-А 1-Б 1-І 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна 

Українська мова 5 5 5 

Англійська мова 1 2 1 

Німецька мова 2 1 - 

Польська мова - - 2 

Математична Математика 3 3 3 

Мовно-літературна 

Я досліджую світ 

(інтегрований курс) 7 

2 

7 

2 

7 

2 

Математична 1 1 1 

Природнича 2 2 2 

Технологічна 1 1 1 

Соціальна і здоров’я 

збережувальна 

0,5 0,5 0,5 

Громадянська та 

історична 

0,5 0,5 0,5 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 

УСЬОГО 19+3+1 19+3+1 19+3+1 

Варіативний складник 

Додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять: 

1 1 1 

німецька мова - 1 - 

англійська мова 1 - 1 

Гранично допустиме навантаження 20 20 20 

УСЬОГО 23 23 23 

РАЗОМ 57+9+3 

 
Примітка навчальний план для 1-х класів НУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми початкової освіти, цикл І (1-2 класи) під 

керівництвом Шияна Р.Б. 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      Н.Г. Терновенко 

  

  



Таблиця. 

До Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

2 класи  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень в 

класах 

2-А 2-Б 2-І 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна 

Українська мова 5 5 5 

Англійська мова 1 2 1 

Німецька мова 2 1 - 

Польська мова - - 2 

Математична Математика 3+1 3+1 3+1 

Мовно-літературна 

Я досліджую світ  

(інтегрований курс) 7 

2 

7 

2 

7 

2 

Математична 1 1 1 

Природнича 2 2 2 

Технологічна 1 1 1 

Соціальна і здоров’я- 

збережувальна 
0,5 0,5 0,5 

Громадянська та історична 0,5 0,5 0,5 

Інформатична Інформатика 1 1 1 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 

УСЬОГО 21+3+1 21+3+1 21+3+1 
Варіативний складник 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять: 

1 1 1 

Математика 1 1 1 

Гранично допустиме навантаження 22 22 22 

УСЬОГО 25 25 25 
РАЗОМ 63+9+3 

 

Примітка: навчальний план для 2-х класів НУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми початкової освіти, цикл І (1-2 класи) під 

керівництвом Шияна Р.Б. 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      Н.Г. Терновенко 

    

  



Таблиця. 

До Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

3 класи 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень в 

класах 

3-А 3-Б 3-І 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна 

Українська мова 5 5 5 

Англійська мова 1+1 2 1+1 

Німецька мова 2 1+1 - 

Польська мова - - 2 

Математична Математика 4 4 4 

Мовно-літературна 

Я досліджую світ 

(інтегрований курс) 7 

2 

7 

2 

7 

2 

Математична 1 1 1 

Природнича 2 2 2 

Технологічна 1 1 1 

Соціальна і здоров’я- 

збережувальна 
0,5 0,5 0,5 

Громадянська та історична 0,5 0,5 0,5 

Інформатична Інформатика 1 1 1 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 

УСЬОГО 22+3+1 22+3+1 22+3+1 

Варіативний складник 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять: 

1 1 1 

німецька мова - 1 - 

англійська мова 1 - 1 

Гранично допустиме навантаження 23 23 23 

УСЬОГО 26 26 26 

РАЗОМ 66+9+3 

 
Примітка: навчальний план для 3-х класів НУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів 

закладів загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми початкової освіти, цикл ІІ (3-4 

класи) під керівництвом Шияна Р.Б. 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      Н.Г. Терновенко 

  



Таблиця. 

До Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

4 класи 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень  

в класах 

4-А 4-І 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна 

Українська мова 5 5 

Англійська мова 1+1 1+1 

Німецька мова 2 - 
Польська мова - 2 

Математична Математика 4 4 

Мовно-літературна 

Я досліджую світ 

(інтегрований курс) 7 

2 

7 

2 

Математична 1 1 

Природнича 2 2 

Технологічна 1 1 

Соціальна і здоров’я- 

збережувальна 
0,5 0,5 

Громадянська та історична 0,5 0,5 

Інформатична Інформатика 1 1 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

УСЬОГО 22+3+1 22+3+1 

Варіативний складник 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять: 

1 1 

англійська мова 1 1 

Гранично допустиме навантаження 23 23 

УСЬОГО 26 26 

РАЗОМ 44+6+2 

 
Примітка: навчальний план для 4-х класів НУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

08.10.2019 р. № 1273 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів 

закладів загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми початкової освіти, цикл ІІ (3-4 

класи) під керівництвом Шияна Р.Б. 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      Н.Г. Терновенко 
  



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

 на 2022-2023 н.р. 

5-А клас 

 

Примітка: навчальний план для 5-х класів НУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти (додатки 1 та 3). 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 

  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень в класах 

5-А 

Інваріантна складова 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англійська) 3 

Друга іноземна мова (німецька) 1,5+1,5 

Математична Математика 5 

Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та 

добробут» 
2 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований пропедевтичний курс 

«Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти» 

1,5+0,5 

Інформатична Інформатика 1 

Технологічна Технології 1 

Мистецька Мистецтво 1 

Фізична культура Фізична культура 3 

Міжгалузеві  
Міжгалузевий інтегрований курс 

«STEM» 
1 

УСЬОГО 26+3+2 

Варіативна складова 

Мовно-літературна Друга іноземна мова (німецька) 1.5 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований пропедевтичний курс  

«Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти» 

0.5 

Гранично допустиме навантаження 28 

Разом (без фізичної культури + фізична культура + варіативна 

складова) 
26+3+2 



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

 на 2022-2023 н.р. 

5-Б клас 

Примітка: навчальний план для 5-х класів НУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти (додатки 1 та 3). 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень в класах 

5-Б 

Інваріантна складова 

Мовно-літерат   урна 

Українська мова 4 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1 

Іноземна мова (англійська) 3 

Друга іноземна мова (німецька) 1,5+1,5 

Математична Математика 5 

Природнича 
Інтегрований курс «Пізнаємо 

природу» 
2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека 

та добробут» 
1 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований пропедевтичний курс 

«Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти» 

1,5+0,5 

Інформатична Інформатика 1 

Технологічна Технології 1 

Мистецька 
Мистецтво: музичне мистецтво 1 

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 

Фізична культура Фізична культура 3 

Міжгалузеві  
Міжгалузевий інтегрований курс 

«STEM» 
1 

УСЬОГО 26+3+2 

Варіативна складова 

Мовно-літературна Друга іноземна мова (німецька) 1,5 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований пропедевтичний курс  

«Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти» 

0,5 

Гранично допустиме навантаження 28 

Разом (без фізичної культури + фізична культура + варіативна 

складова) 
26+3+2 



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

5-І клас 

 

Примітка: навчальний план для 5-х класів ПУШ розроблено відповідно до наказу МОН України від 

19.02.2021 р. № 235 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти» та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої 

освіти (додатки 2 та 4). 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень в класах 

5-І 

Інваріантна складова 

Мовно-літературна 

Українська мова 4 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1 

Література корінного народу або 

національної меншини (польська) 
1 

Мова корінного народу або 

національної меншини (польська) 
2 

Іноземна мова (англійська) 2+1 

Математична Математика 5 

Природнича Інтегрований курс «Пізнаємо природу» 2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та 

добробут» 
1 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований пропедевтичний курс 

«Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти» 

1+1 

Інформатична Інформатика 1 

Технологічна Технології 1 

Мистецька 
Мистецтво: музичне мистецтво 1 

Мистецтво: образотворче мистецтво 1 

Фізична культура Фізична культура 3 

Міжгалузеві 
Міжгалузевий інтегрований курс 

«STEM» 
1 

УСЬОГО 26+3+2 

Варіативна складова 

Мовно-літературна Іноземна мова (англійська) 1 

Громадянська та 

історична 

Інтегрований пропедевтичний курс  

«Україна і світ. Вступ до історії та 

громадянської освіти» 
1 

Гранично допустиме навантаження 28 

Разом (без фізичної культури + фізична культура + варіативна 

складова) 
26+3+2 



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

6 класи 

Освітні галузі Предмети 
Кількість годин на тиждень в класах 

6-А 6-Б 6-В 6-І 
Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова 3,5+1,5 3,5+1,5 3,5+1,5 3,5+1,5 
Українська література 2 2 2 2 
Перша іноземна мова 

(англійська) 
2 2 2 2 

Друга іноземна мова 

(німецька) 
2 2 2 - 

Друга іноземна мова 

(польська) 
- - - 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 
Всесвітня історія 1 1 1 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 1 1 1 
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 

Математика Математика 4+2 4+2 4+2 4+2 

Природознавство 
Біологія 2 2 2 2 
Географія 2 2 2 2 

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

Здоров’я і 

фізична культура 

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

УСЬОГО 
27,5+3+

3,5 

27,5+3+

3,5 

27,5+3+

3,5 

27,5+3+

3,5 

Варіативна складова 

(додатковий час на предмети) 

Мови і літератури Українська мова 1,5 1,5 1,5 1,5 

Математика Математика 2 2 2 2 
Гранично допустиме навантаження 31 31 31 31 

Разом (без фізичної культури + фізична 

культура + варіативна складова) 
27,5+3+

3,5 

27,5+3+

3,5 

27,5+3+

3,5 

27,5+3+

3,5 

 
Примітка: навчальний план для 6-х класів розроблено відповідно до наказу МОН України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеню (таблиця 10 до наказу) 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 

  



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

7 класи 

Освітні галузі Предмети 
Кількість годин на тиждень в класах 

7-А 7-Б 
Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова 2,5+1,5 2,5+1,5 
Українська література 2 2 
Перша іноземна мова 

(англійська) 
2 2 

Друга іноземна мова 

(німецька, польська) 
2 2 

Зарубіжна література 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 
Всесвітня історія 1 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 1 
Образотворче мистецтво 1 1 

Математика 
Алгебра 2+1 2+1 
Геометрія 2 2 

Природознавство 

Біологія 2 2 

Географія 2 2 

Фізика 2 2 

Хімія 1,5+0,5 1,5+0,5 

Технології 
Трудове навчання 1 1 
Інформатика 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 
Фізична культура 3 3 

УСЬОГО 29+3+3 29+3+3 

Варіативна складова 

(додатковий час на предмети) 

Мови і літератури Українська мова 1,5 1,5 

Математика Алгебра 1 1 

Природознавство Хімія 0,5 0,5 

Гранично допустиме навантаження 32 32 
Разом (без фізичної культури + фізична 

культура + варіативна складова) 
29+3+3 29+3+3 

 
Примітка: навчальний план для 7-х класів розроблено відповідно до наказу МОН України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеню (таблиця 10 до наказу) 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 
  



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

8 класи (І курс ліцею) 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень в класах 

8-Е 

(І-Е) 

8-ЛК 

(І-ЛК) 

8-МЮ 

(І-МЮ) 
Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова 2+1 2+1 2+1 
Українська література 2 2 2 
Перша іноземна мова 

(англійська) 
3 3 3 

Друга іноземна мова 

(німецька, польська) 
2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 
Всесвітня історія 1 1 1 

Мистецтво Мистецтво 1 1 1 

Математика 
Алгебра 2+1 2+1 2+1 
Геометрія 2+1 2+1 2+1 

Природознавство 

Біологія 2 2 2 

Географія 2 2 2 

Фізика 2 2 2 

Хімія 2 2 2 

Технології 
Трудове навчання 1 1 1 
Інформатика 1 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

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

УСЬОГО 29,5+3+3,5 29,5+3+3,5 29,5+3+3,5 

Варіативна складова 

(додатковий час на предмети) 

Мови і літератури Українська мова 1 1 1 

Суспільство-

знавство 
Історія України 0,5 0,5 0,5 

Математика Алгебра 1 1 1 

Математика Геометрія 1 1 1 

Гранично допустиме навантаження 33 33 33 
Разом (без фізичної культури + фізична 

культура + варіативна складова) 
29,5+3+3,5 29,5+3+3,5 29,5+3+3,5 

Примітка: навчальний план для 8-х класів розроблено відповідно до наказу МОН України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеню (таблиця 10 до наказу) 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 

 

 



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

9 класи (ІІ курс ліцею) 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень в класах 

9-Е 

(ІІ-Е) 

9-ЛК 

(ІІ-ЛК) 

9-МЮ 

(ІІ-МЮ) 
Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова 3 3 3 
Українська література 2 2 2 
Перша іноземна мова 

(англійська) 
2+1 2+1 2+1 

Друга іноземна мова 

(німецька, польська) 
2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 
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 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

Фізика 3 3 3 

Хімія 2 2 2 

Технології 
Трудове навчання 1 1 1 
Інформатика 1 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

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

УСЬОГО 31+3+2 31+3+2 31+3+2 

Варіативна складова 

(додатковий час на предмети) 

Мови і літератури Перша іноземна мова 

(англійська) 
1 1 1 

Суспільство-

знавство 
Історія України 0,5 0,5 0,5 

Природознавство Географія 0,5 0,5 0,5 

Гранично допустиме навантаження 33 33 33 
Разом (без фізичної культури + фізична 

культура + варіативна складова) 
31+3+2 31+3+2 31+3+2 

Примітка: навчальний план для 9-х класів розроблено відповідно до наказу МОН України від 

20.04.2018 р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеню (таблиця 10 до наказу) 

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 

  



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

10 класи (ІІІ курс ліцею) 

Предмети 
Кількість годин на тиждень в класах 

ІІІ-Е ІІІ-ЕК ІІІ-ЛЮ ІІІ-М 
Інваріантна складова 

Українська мова 2+1 2+1 3 2+1 

Українська література 2 2 2+1 2 

Зарубіжна література 1 1 2 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2 3 2 

Історія: Україна і світ (експериментальний 

інтегрований курс) 

3 3 3 3 

Громадянська освіти 2 2 2 2 

Математика (алгебра і початки аналізу) 3 3 2 2 

Математика (геометрія) 2 2 1+1 1+1 

Біологія  2 2 2 2 

Географія 2+1 2+1 1 1 

Фізика 2 2 2 3 

Хімія 1 1 1 3 

Фізична культура 3 3 3 3 

Захист України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

Інформатика 1 1 1 1 

Технології 1 1 1 1 

УСЬОГО 27,5+3 

+2,5 

27,5+3 

+2,5 

27,5+3 

+2,5 

27,5+3 

+2,5 

Варіативна складова (додатковий час на окремі предмети) (2,5 год) 
Українська мова 1 1 - 1 

Українська література - - 1 - 

Географія 1 1 - - 

Математика (геометрія) - - 1 1 

Захист України 0,5 0,5 0,5 0,5 

Варіативна складова (профільні предмети і спеціальні курси) (5 год) 
Економіка  3 3 (Е) - - 

Географія  1 1 (Е) - - 

Біологія - - - 3 

Хімія - - - 1 

Друга іноземна мова (німецька, польська) - - 2 (Л) - 

Історія України - - 1 (Ю) - 

Правознавство - - 2 (Ю) - 

Математика (алгебра і початки аналізу) 1 1 - 1 
Разом (без фізичної культури + фізична культура + варіативна 

(додаткова) складова + варіативна (профільна) складова) 
27,5+3 

+2,5+5 

27,5+3 

+2,5+5 

27,5+3 

+2,5+5 

27,5+3 

+2,5+5 
Примітка: навчальний план для 10-х класів розроблено відповідно до наказу МОН України від 

28.11.2019 р. № 1493 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеню  

 

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 



Таблиця. 

до Типової освітньої програми 

на 2022-2023 н.р. 

11 класи (ІV курс ліцею) 

Предмети 
Кількість годин на тиждень в класах 

ІV-Е ІV-Л ІV-ЛК ІV-МЮ 
Інваріантна складова 

Українська мова 3 3 3 3 

Українська література 2 2+1 2+1 2 

Зарубіжна література 1 1 1 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2+1 2+1 2 

Історія: Україна і світ (експериментальний 

інтегрований курс) 

3 3 3 3 

Математика (алгебра і початки аналізу) 2+1 2 2 2 

Математика (геометрія) 2 1 1 2 

Біологія і екологія 2 2 2 2+2 

Географія 1+1 1 1 1 

Фізика 2 2 2 2 

Астрономія 1 1 1 1 

Хімія 2 2 2 2 

Фізична культура 3 3 3 3 

Захист України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

Інформатика 1 2 2 1 

Технології 1 1 1 1 

УСЬОГО 26,5+3 

+2,5 

26,5+3 

+2,5 

26,5+3 

+2,5 

26,5+3 

+2,5 

Варіативна складова (додатковий час на окремі предмети) (2,5 год) 
Захист України 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика (алгебра і початки аналізу) 1 - - - 

Географія 1 - - - 

Українська література - 1 1 - 

Іноземна мова (англійська) - 1 1 - 

Біологія - - - 2 

Варіативна складова (профільні предмети і спеціальні курси) (6 год) 
Економіка  3 - - - 

Біологія - - - 1 

Хімія - - - 4 (М) 

Історія України - - - 1 (Ю) 

Географія 1 - - - 

Математика (алгебра і початки аналізу) 1 - - - 

Математика (геометрія) 1 1 1 - 

Друга іноземна мова (німецька, польська) - 3 3 - 

Зарубіжна література - 1 1 - 

Іноземна мова (англійська) - 1 1 - 
Разом (без фізичної культури + фізична культура + варіативна 

(додаткова) складова + варіативна (профільна) складова) 
26,5+3 

+2,5+6 

26,5+3 

+2,5+6 

26,5+3 

+2,5+6 

26,5+3 

+2,5+6 
Примітка: навчальний план для 11-х класів розроблено відповідно до наказу МОН України від 28.11.2019 р. № 

1493 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеню  

Директор закладу       Ганна РОМАНОВА 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи      О.О. Янкавець 



Розподіл годин 1500 

Клас Назва предмета / вчитель Кількість годин 

8е Географія / Батюк Л.Є. 1 

8е Економіка / Парфенюк І.Г. 1 

8лк німецька мова / Носик О.Г. 1 

8лк польська мова / Гузовська В.М. 1 

8лк Креслення / Рубля Т.Є. 1 

8мю Хімія / Княгиницька О.Д. 1 

8мю Біологія / Ільченко Г.В. 1 

8мю Історія / Каракуля О.Ю. 1 

8мю Право / Левкович Л.О. 1 

9е Алгебра / Ланова І.М. 1 

9е Географія / Білан Л.С. 1 

9е Економіка / Парфенюк І.Г. 1 

9лк Алгебра / Ланова І.М. 1 

9лк німецька мова / Носик О.Г. 1 

9лк польська мова / Гуменюк О.М. 1 

9лк Креслення / Рубля Т.Є. 1 

9мю Алгебра / Ланова І.М. 1 

9мю Біологія / Ільченко Г.В. 1 

9мю Хімія / Княгиницька О.Д. 1 

9мю Право / Левкович Л.О. 1 

9мю Історія / Каракуля О.Ю. 1 

10е Алгебра / Сороколіта І.М 1 

10е Геометрія / Сороколіта І.М. 1 

10ек Алгебра / Юрченко Т.М. 1 

10ек Геометрія / Юрченко Т.М. 1 

10лю всесвітня історія / Букіна І..М. 1 

10ек Креслення / Рубля Т.Є. 1 

10м Латинська мова / Міхайлюк Г.Т. 2 

10 класи Німецька мова (рівень А0) / 

Логінова Н.А. 

2 

11е Географія / Батюк Л.Є. 1 

11мю всесвітня історія / Букіна І.М. 1 

11лк Креслення / Рубля Т.Є. 1 

11класи Німецька мова (рівень А0) / 

Логінова Н.А. 

2 



10-11 класи Німецька мова (рівень В1) / Носик 

О.Г. 

2 

10-11 класи Польська мова (рівень В1) / 

Гузовська В.М, 

2 

 


