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Освітня програма комунального закладу «Харківський університетський
ліцей Харківської міської ради Харківської» області це наскрізна освітня
програма, яка охоплює різні рівні освіти, що за Статутом Ліцею представлені
наступною структурою:
- спеціалізована школа I-II ступенів з поглибленим вивченням окремих
предметів (іноземних мови (англійської, німецької) та інформатики);
- ліцей – навчальний заклад III ступеня з багатопрофільним навчанням та
допрофесійною підготовкою.
Мова навчання – російська.
Освітня

програма

являє

єдиний

комплекс

освітніх

компонентів,

спланованих і організованих закладом для досягнення учнями визначених
відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів.
Освітню програму розроблено відповідно до Закону України «Про
освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87 на основі типових
освітніх

програм для закладів загальної середньої освіти, затверджених

відповідними наказами МОН України:
- для 1-х класів - від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх
та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої
освіти»;
- для 2-4-х класів -

від 20.04.2018 №407 «Про затвердження типової

освітньої програми закладів загальної середньої освіти і ступеня» (для 2-4
класів);
- для 5-9-х класів - від 20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;
- для 10-х класів -

від 20.04.2018 №408 “Про затвердження типової

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” ;
- для 11-х класів -

від 20.04.2018 №406 “Про затвердження типової

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня” (для
11-х класів, Державний стандарт 2004 року).
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У 2018-2019 навчальному році у КЗ «ХУЛ» функціонуватимуть 25 класів, що
розподілені за наступними ступенями навчання:
Початкова школа
Паралель Кількість Назва

Особливості навчання

класів

класів

1

2

1-А, 1-Б

За програмою Нової української школи

2

2

2-А, 2-Б

Спеціалізовані класи з поглибленим

3

2

3-А, 3-Б

вивченням

4

1

4

(англійської)

іноземної

мови

Базова загальна середня освіта

5

3

5-А, 5-Б, 5- Спеціалізовані класи з поглибленим
В

вивченням

6

2

6-А, 6-Б

(англійської)

7

2

7-А, 7-Б

іноземних мова

8

2

8-А, 8-Б

9

2

9-А, 9-Б

іноземної
з

вивченням

мови
двох

Профільна загальна середня освіта

10

11

3

4

10-А

Профіль іноземної філології

10-Б

Економічний профіль

10-В

Фізико-математичний профіль

11-А, 11-Б

Філологічний

напрям,

профіль

іноземної філології
11-В

Суспільно-гуманітарний

напрям,

економічний профіль
11-Г

Природничо-математичний
3

напрям,

фізико-математичний профіль.

Навчання у 1-х класах розпочинають здобувачі, які зараховані до ліцею в
2018 році згідно з діючим законодавством. Початкова освіта здобувається, як
правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).
Навчання у 5-х, 10-х класах розпочинають здобувачі, що успішно
закінчили попередній ступінь навчання та зараховані до ліцею за результатами
конкурсних випробувань.
Загальний обсяг навантаження
Для учнів 1-9 класів ліцею визначений 5 - денний навчальний тиждень.
Для учнів 10-11-х профільних класів - 6 денний навчальний тиждень, при
якому гранично допустиме навчальне навантаження для учнів встановлюється
по 36 годин на тиждень (ДСанПіН 5.5.2.008-01, наказ Міністерства освіти і
науки від 27.08. 2010 № 834). Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної
культури

не

враховуються

при

визначенні

гранично

допустимого

навантаження учнів.
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів складає:
- для 1-х класів - 805 годин/навчальний рік;
- для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік;
- для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік;
- для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.
- для 5-х класів – 997,5 годин/навчальний рік;
- для 6-х класів – 1067,5 годин/навчальний рік;
- для 7-х класів – 1120 годин/навчальний рік;
- для 8-х класів – 1155 годин/навчальний рік;
- для 9-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік;
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- для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік;
- для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в
Навчальному плані (Таблиці 1- 9) .

Очікувані результати навчання здобувачів освіти
Досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених
відповідним Державним стандартом початкової, базової, або повної загальної
середньої освіти (далі – Державний стандарт). Очікувані результати навчання
учнів подані в рамках навчальних програм, затверджених Міністерством освіти
і науки України. Результати навчання повинні робити внесок у формування
ключових компетентностей учнів.
Перелік освітніх галузей
Освітня програма для

1-х класів складена відповідно до Концепції

Нової української школи за Типовою освітньою програмою, розробленою під
керівництвом О.Я.Савченко.
Освітні галузі інваріантної складової реалізуються через навчальні
предмети:
- мовно-літературна: російська мова (навчання грамоти), українська мова
(усний курс);
- іншомовна – іноземна мова (англійська);
- математична – математика;
- природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна
– інтегрований курс «Я досліджую світ»;
- технологічна – дизайн і технології;
- мистецька – інтегрований курс «Мистецтво»;
- фізкультурна – фізична культура.
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З

метою

формування

ключової

компетентності

‒

здатності

спілкуватися іноземними мовами ‒ 1 година варіативної складової додана
для вивчення іноземної мови (англійської).
Освітня програма для 2-4-х класів складена на основі Типової освітньої
програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (для 2-4 класів) за
Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями, що
реалізуються через навчальні предмети:
- мови і літератури - українська мова, літературне читання (українське),
російська

мова,

літературне

читання

(російське),

іноземна

мова

(англійська);
- суспільствознавство –Я у світі;
- мистецтво – музичне мистецтво, образотворче мистецтво;
- математика – математика;
- природознавство – природознавство;
- технології – трудове навчання, інформатика;
- здоров’я і фізична культура – основи здоров’я, фізична культура.
З метою формування інтелектуального потенціалу учнів у 2-3-х
класах, враховуючи побажання учнів та їхніх батьків за рахунок варіативної
складової буде викладатися спеціальний курс «Логіка».
Освітня програма для 5-9-х класів складена на основі Типової освітньої
програми базової середньої освіти ІІ ступеня (Таблиця 4. Для спеціалізованих
шкіл з навчанням мовами корінного народу, національної меншини і
поглибленим вивченням іноземних мов).
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями, що
реалізуються через навчальні предмети:
- мови і літератури – українська мова, українська література, російська
мова, інтегрований курс «Література» (російська та зарубіжна), перша
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іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька або
французька).
- суспільствознавство – історія України (вступ до історії) (5 клас),
інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України» (6 клас), історія
України та всесвітня історія (7-9 класи), основи правознавства (9 класи);
- мистецтво – інтегрований курс «Мистецтво»;
- математика – математика (5-6 класи), алгебра і геометрія (7-9 класи);
- природознавство – природознавство ( 5 класи), біологія (6-9 класи),
географія (6-9 класи), фізика ( 7-9 класи), хімія (7-9 класи);
- технології – трудове навчання, інформатика;
- здоров’я і фізична культура – основи здоров’я, фізична культура.
Години варіативної складової у 8-х класах виділені на додатковий час
для реалізації освітньої галузі «суспільствознавство» предмету «Історія
України». З

метою формування ключової компетентності спілкування

державною мовою у 5-7-х класах виділено на додатковий час для реалізації
мовно-літературної освітньої галузі з предмету «Українська мова».
Освітні програми для 10-х класів складено за Типовою освітньою програмою
закладів загальної середньої освіти III ступеня (наказ Міністерства освіти і
науки України - від 20.04.2018 №408 «Про затвердження типової освітньої
програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня») за першим
варіантом, що містить перелік базових предметів з експериментальними
інтегрованими курсами.

З метою реалізації профільного навчання у 10-х ‒ 11-

х профільних класах передбачено організацію навчально-виховного процесу,
що найкраще забезпечує особистісно-орієнтоване навчання, розширює та
поглиблює знання учнів з профільних предметів, формує в них уміння і
навички, потрібні для майбутньої професійної діяльності. Навчально-виховний
процес КЗ «ХУЛ» побудовано

з урахуванням співпраці з факультетами

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, що забезпечує
неперервність у навчанні. Для реалізації створення єдиного освітнього
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середовища «ліцей – університет» введено спеціальні курси та курси

за

вибором:
Базові предмети:
Освітня галузь

Мови і літератури:

Суспільствознавство
Математика
Природознавство
Здоров’я і фізична
культура

10-А клас
Профіль іноземної
філології

10-Б клас
10-В клас
Економічний профіль Фізикоматематичний
профіль
Іноземна мова (англійська).
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Російська мова та література (інтегрований курс)
Громадянська освіта (інтегрований курс)
Історія: Україна і світ (інтегрований курс)
Математика (інтегрований курс)
Алгебра і початки
аналізу, геометрія
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)
Фізична культура
Захист Вітчизни

Крім того, з урахуванням побажань учнів та їхніх батьків, з метою
забезпечення послідовності навчання та формування однієї з ключових
компетентностей спілкування іноземною мовою в 10-Б, 10-В класах за
рахунок варіативної складової вводиться вивчення другої іноземної мови
(німецької або французької).
Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також
забезпечується
вибірково-обов’язковими
предметами
(«Інформатика»,
«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту та враховують
побажання учнів, вони розподілені наступним чином:
10-А клас
Профіль іноземної філології

10-Б клас
Економічний профіль

10-В клас
Фізико-математичний
профіль
Інформатика
Технології

Інформатика
Мистецтво
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Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів, що
вивчаються на профільному рівні та спеціальних курсів:
10-А клас
Профіль іноземної
філології

10-Б клас
Економічний профіль

10-В клас
Фізико-математичний
профіль

Предмети, що вивчаються на профільному рівні
Іноземна мова
Економіка
Алгебра і початки
(англійська)
аналізу
Друга іноземна мова
Геометрія
(німецька, французька
або китайська )
Спеціальні курси, курси за вибором
Українознавство
(спецкурс)

Фінансова математика
(спецкурс)

Культурознавство
англомовних країн
(спецкурс)

Географія країн
Європейського Союзу
(спецкурс)

Історія української
культури від
Середньовіччя до
початку новітньої доби
(спецкурс)

Соціально-економічна
географія України
(спецкурс)

Освітні програми для 11-х класів

Методика розв’язування
нестандартних задач з
фізики (спецкурс)

складено за

Типовою освітньою

програмою закладів загальної середньої освіти III ступеня ( за Державним
стандартом базової і повної загальної середньої освіти 2004 року, наказ
Міністерства освіти і науки України - від 20.04.2018 №408 «Про затвердження
типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня»).
Розподіл предметів в освітніх програмах для профільних класів з
російською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов здійснювався за
відповідними таблицями до Типової освітньої програми:
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11-А, 11-Б клас
Філологічний напрям.
Профіль іноземної
філології

11-В клас
Суспільногуманітарний напрям.
Економічний профіль

11-Г клас
Природничоматематичний напрям.
Фізико-математичний
профіль

Таблиця 15
до Типової освітньої програми.
Навчальний план закладів загальної середньої освіти з навчанням мовою
корінного народу, національної меншини з вивченням двох іноземних мов
(універсальний профіль)
Таблиця 9
до Типової освітньої
програми.
Навчальний план
закладів загальної
середньої освіти з
українською мовою
навчання
Філологічний напрям

Таблиця 8
до Типової освітньої
програми.
Навчальний план
закладів загальної
середньої освіти з
українською мовою
навчання
Суспільно-гуманітарний
напрям

Таблиця 5
до Типової освітньої
програми.
Навчальний план
закладів загальної
середньої освіти з
українською мовою
навчання
Природничоматематичний напрям

Враховуючи профільне спрямування, кадрове забезпечення, матеріальнотехнічну базу та бажання учнів, варіативна складова розподілена на вивчення
наступних предметів:
11-А, 11-Б клас
Філологічний напрям.
Профіль іноземної
філології
Українська мова
(додатковий час)
Українознавство
(спецкурс)
Визначні постаті України
(спецкурс)
Культурознавство
англомовних країн
(спецкурс)

11-В клас
Суспільногуманітарний напрям.
Економічний профіль
Задачі економічного
змісту в математиці
(спецкурс)

11-Г клас
Природничоматематичний напрям.
Фізико-математичний
профіль
Методика розв’язування
нестандартних задач з
фізики (спецкурс)

-

-

-

-

-

-

10

Детальний

розподіл

годин

на

вивчення

предметів

окреслено

в

навчальному плані (Таблиці 1- 9) .

Програмно – методичне забезпечення
Для 1-х класів (програми Нової української школи)
№
п/п
1.

2.

3.

Назва навчальної програми
Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-1-4klas/nush/04/11/1tipova-osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oyasavchenko.docx
Типова навчальна програма з української мови для закладів загальної
середньої освіти з російською мовою навчання
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-1-4klas/nush/3tipova-navchalna-programa-z-ukrainskoi-movi-dlya-zzso-znavchannyam-rosiyskoyu-movoyu.doc
Типова навчальна програма з російської мови та читання для 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-1-4klas/nush/14tipova-navchalna-programa-z-rosiyskoi-movi-dlya-zzso-znavchannyam-rosiyskoyu-movoyu.docx

Для 2-4-х класів
Програми затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584
№
п/п

Назва навчальної програми

5.

Українська мова (для шкіл з російською мовою навчання)
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/3ukrayinska-mova-dlya-1-4-kl-shkil-z-ros-movoyu-navch.doc
Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
2–4 класів
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5informatika-2-4-klas.docx

6.

Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 2–4 класи

4.

11

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
7.

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.matematika.-1-4-klas.doc

8.

Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx

9.

Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc

10.

Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc

11.

Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc

12.

Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc

13.

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc

14.

Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4
класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.ya-u-sviti.-3-4-klas.docx

15.

Русский язык. Учебная программа для общеобразовательных учебных
заведений
12

16.

с русским языком обучения
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-1-4-klas/8rosijska-mova-dlya-shkil-z-ros.-movoyu-navch.1-4-klas.doc
Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх
навчальних закладів та спеціалізованих шкіл
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenkofinalna-zv.pdf

Для 5-х -9-х класів
(для закладів загальної середньої освіти II ступеня)
Програми затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від
07.06.2017 № 804
№
Назва навчальної програми
п/п
1.
Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/14.history-5-9klas-21.05.2017-finish.doc
2.
Математика. 5‒9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/5-programa-z-matematiki.docx
3.
Фізика. 7–9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc
4.
Хімія. 7–9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/10-ximiya-7-9.doc
5.
Біологія. 6– 9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/15.biologiya-6-9.docx
6.
Інформатика для учнів 5-9 класів, які вивчали інформатику у 2-4 класах
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx
7.
Іноземні мови. Для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих
шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи. Англійська мова
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
8.
Географія. 6‒9 клас
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-913

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18

klas/geografiya-6-9-14.07.2017.pdf
Мистецтво. 5‒9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/9-mistecztvo-5-9.docx
Трудове навчання. 5‒9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/2-trudove-navchannya-5-9.doc
Природознавство. 5 клас
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/12.prirodoznavstvo.docx
Основи здоров’я. 5‒9 клас
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/30osnovizdorovya5-92017.docx
Фізична культура. 5‒9 клас
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-10-11klas/2018-2019/01/16/fizichna-kultura-5-9.doc
Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/pravoznavstvo-9-8.docx
Українська мова 5 – 9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів з російською мовою навчання
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/ukrayinska-mova-dlya-znz-z-rosijskoyu-movoyu-navchannya.pdf
Російська мова 5‒9 класи програма для загальноосвітніх навчальних закладів
з навчанням російською мовою.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9-klas/rosmova-dlya-znz-z-navchannyam-ros-movoyu-5-9-kl-2017.pdf
Українська література. 5–9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/onovlennya-12-2017/na-sajt-ukrayinska-literatura-5-9-z-chervonimdoc-2.pdf
Література (російська та зарубіжна ). 5‒9 класи
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy-5-9klas/literatura-ros-ta-zar-5-9-dlya-ros-shkil.pdf
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Для 10-х класів
(для закладів загальної середньої освіти III ступеня
чинні з 1 вересня 2018 року)
Програми затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від
23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-10-11-klasiv

№
п/п

Назва навчальної програми

1.

Українська мова в школах з російською мовою навчання

Рівень стандарту

2.

Громадянська освіта (інтегрований курс)

Рівень стандарту

Економіка

Профільний
рівень

4.

Зарубіжна література

Рівень стандарту

5.

Захист Вітчизни

Рівень стандарту

6.

Інформатика

Рівень стандарту

7.

Історія: Україна і світ (інтегрований курс)

Рівень стандарту

Математика

Профільний
рівень

9.

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

Рівень стандарту

10.

Мистецтво

Рівень стандарту

11.

Природничі науки . Проект 3 — автори Д.Шабанов,
О.Козленко;

Рівень стандарту

12.

Технології

Рівень стандарту

13.

Українська література

Рівень стандарту

14.

Фізична культура

Рівень стандарту

15.

Російська мова та література (інтегрований курс) для
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
російською мовою

Рівень стандарту

16.

Іноземні мови

Рівень стандарту

17

Іноземні мови

Профільний
рівень

3.

8.

15

Для 11-х класів
(для закладів загальної середньої освіти III ступеня)
Програми затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від
14.07.2016 № 826
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-10-11-klasiv
№
п/п

Назва навчальної програми

1.

Українська мова для загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням російською мовою

рівень стандарту
академічний
рівень

2.

Астрономія

рівень стандарту

3.

Біологія

рівень стандарту

4.

Всесвітня історія

Рівень стандарту

5.

Географія

рівень стандарту

6.

Екологія

рівень стандарту

7.

Економіка

рівень стандарту

8.

Захист Вітчизни

рівень стандарту

9.

Інформатика

рівень стандарту

10.

Історія України

рівень стандарту

11.

Людина і світ

рівень стандарту

12.

Математика

13.

Технології

рівень стандарту,
профільний
рівень
рівень стандарту

14.

Фізика

15.

Хімія

рівень стандарту,
академічний
рівень
рівень стандарту

16.

Художня культура

рівень стандарту

17.

Література (російська та зарубіжна)

рівень стандарту

18.

Російська мова

рівень стандарту

19.

Іноземна мова

рівень стандарту

20.

Англійська мова

профільний
16

21.

рівень
рівень стандарту

Друга іноземна мова

Перелік програм,
за якими здійснюватиметься вивчення предметів варіативної складової
№

Клас Профіль

з/п
1.

2-А
2-Б

Початкова
школа

Назва навчальної
програми

Рік
виданн
я

Програма
затверджена
(рекомендована)

Логіка
(курс за вибором)

2008

Лист МОНУ від
25.07.2008 року
№ 1/11-3478

Українознавство
(спецкурс)

2014

Лист МОНУ
від 03.07.2014
№ 14.1/12-Г-1058

3-А
3-Б
2.

10-А Іноземної
філології

3.
10-А

Культурознавство
2012
англомовних
країн
(спецкурс)

Сайт МОН
www.mon.gov.ua

Історія
української 2010
культури
від
середньовіччя
до
початку
новітньої
доби

Лист МОНУ від
12.03.2010 №1/111652

11-А
11-Б
4.

10-А

Іноземної
філології

(спецкурс)
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Друга іноземна мова
(німецька/французька)

5.

10-Б

Економічного
профілю

6.

Фінансова математика 2011
(спецкурс)

7.

Географія
країн
Європейського союзу
(спецкурс)

8.

Соціально-економічна
географія
України
(спецкурс)

9.

Методика розв’язання 2009
нестандартних задач з
фізики (спецкурс)

10.

Друга іноземна мова
(німецька/французька)

10-В

Фізикоматематичний

Визначні
України

11.

12.

11-А Іноземної
філології
11-Б

постаті 2010

(спецкурс)
Українознавство

2014

Лист МОНУ від
29.07.2011 №1/116931

Лист МОНУ від
19.06.2009 №1/114349

Лист МОНУ від
12.03.2010 №1/111652
Лист МОН від
03.07.2014
№ 14.1/12-Г-1058

13.

11-В

Економіч-ний

Задачі економічного 2011
змісту в математиці

18

Лист МОНМіС
від 29.07.20011 №
1/11-6931

(спецкурс)
14.

11-Г

Фізикоматематичний

Методика
2009
розв’язування
нестандартних задач з
фізики (спецкурс)

Лист МОНУ від
19.06.2009 №1/114349

Форми організації навчального процесу
Нова Українська Школа. 1 класи. Очікувані результати навчання,
окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні
форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти,
сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії,
дитяче волонтерство тощо.
2-4 класи: Основними формами організації освітнього процесу є різні
типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель
організує у межах уроку або в позаурочний час.
Форми

організації

освітнього

процесу

можуть

уточнюватись

та

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних
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.
5-11 класи:
Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:
формування компетентностей;
розвитку компетентностей;
перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;
корекції основних компетентностей;
комбінований урок.
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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 можна проводити на лекції, конференції,
екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються
теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній
екскурсії учні 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 або не зрозуміли, не засвоїли зміст
окремих предметів. 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 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. Практичне заняття — це така форма організації, в якій учням
надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній
діяльності.
предметів,,

Експериментальні
виконуються

на

завдання,
заняттях

передбачені
із

змістом

практикуму

окремих

(виконання

експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів)
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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.
Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення
оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи
учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.
Консультація будується за принципом питань і відповідей.
Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку
може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчальнопрактичного заняття.
Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з
метою з’ясувати рівень досягнення компетентностей.
Функцію перевірки та/або 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 за
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.
Екскурсії, в першу чергу, покликані показати учням практичне
застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів
(можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для
виконання визначених завдань).
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Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відеоуроку) 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 державних
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.
Опис та інструменти системи внутрішнього
забезпечення якості освіти
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних
компонентів:
Кадрове забезпечення
освітньої діяльності

Якість проведення
навчальних занять

Працюють
вчителів:
Вищої категорії ‒ 26
Першої категорії – 7
Другої категорії ‒ 4
Спеціаліст ‒ 5
З них мають звання: старший учитель ‒ 12;
Учитель – методист ‒ 6
Кандидати наук ‒ 6
Доктор наук ‒ 1
Співробітництво з Національним університетом
імені В.Н.Каразіна, Харківським Національним
університетом радіоелектроніки, Харківським
Національним економічним університетом імені
С.Кузнеця

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:
˗ Оновлення методичної бази освітньої діяльності.
˗ Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми,
якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх
покращення.
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˗ Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища
закладу освіти.
˗ Створення необхідних, умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників.
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Порядок вивчення окремих предметів
Відповідно до Закону України

«Про фізичну культуру і спорт» та

з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти третя година фізичної культури в 11-х класах компенсується за рахунок
залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.
Зміст предмета фізична культура реалізується за обов’язковими та
варіативними модулями, які визначені шляхом анкетування учнів:
– у 5-х класах — футбол, волейбол, легка атлетика та гімнастика;
– у 6-х класах — футбол, волейбол, легка атлетика та гімнастика;
– у 7-х класах — футбол, волейбол, легка атлетика та гімнастика;
– у 8-х класах — футбол, настільний теніс, баскетбол та гімнастика;
– у 9-х класах — футбол, настільний теніс, баскетбол та гімнастика;
– у 10-х класах — футбол, настільний теніс,баскетбол;
у 11-х класах — футбол, настільний теніс, баскетбол.
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти,
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години
фізичної культури не враховуються при визначенні гранично припустимого
Предмет «Технології» у 10 - 11-х класах реалізується на рівні стандарту.
Програма має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та
варіативної. Основою інваріантної складової

програми є базовий модуль

«Проектні технології в перетворюючій діяльності людини». На вивчення
базового модуля в 10-х та 11-х класах відводиться по 12 годин. Окрім того, за
програмою рівня стандарту учні мають освоїти

1 варіативний модуль –

«Об’ємне комп’ютерне моделювання».
Години навчальних предметів

інваріантної та варіативної складових

робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5),
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викладатимуться упродовж навчального року з розподілом на семестри без
перевищення загальної кількості годин на клас.
№

Клас

Предмет

1.

2-А, 2-Б

Музичне мистецтво

2.

2-А, 2-Б

Образотворче мистецтво

3.

3-А, 3-Б

Російська мова

4.

3-А, 3-Б

Література (російська)

5.

3-А, 3-Б

Музичне мистецтво

6.

3-А, 3-Б

Образотворче мистецтво

7.

4

Музичне мистецтво

8.

4

Образотворче мистецтво

9.

4

Російська мова

10.

4

Література (російська)
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Семестр

Години

І

0 годин

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

0 годин

І

1 година

ІІ

0 годин

І

0 годин

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

0 годин

І

0 годин

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

0 годин

І

0 годин

ІІ

1 година

І

3 години

ІІ

4 години

І

1 година

ІІ

0 годин

ІІ

2 години

ІІ

1 година

11.

12.

13.

14.

15.

7-А, 7-Б

7-А, 7-Б

7-А, 7-Б

7-А, 7-Б

8-А, 8-Б

Біологія

Географія

Хімія

Основи здоров’я

Основи здоров’я

16.

8-А, 8-Б

Мистецтво

17.

9-А, 9-Б

Історія України

18.

9-А, 9-Б

Основи правознавства

19.

9-А, 9-Б

Основи здоров’я

20.

9-А, 9-Б

Мистецтво

21.

9-А, 9-Б

Географія

22.

9-А, 9-Б

Фізика
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І

1 година

ІІ

2 години

І

2 години

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

2 години

І

1 година

ІІ

0 годин

І

0 годин

ІІ

1 година

ІІ

2 години

І

1 година

ІІ

0 годин

І

2 години

ІІ

1 година

І

0 годин

ІІ

1 година

І

0 годин

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

0 годин

І

1 година

ІІ

2 години

І

3 години

ІІ

2 години

І

2 година

ІІ

1 годин

І

1 година

10-В

ІІ

2 години

10-А

І

2 години

ІІ

1 година

І

1 години

ІІ

2 година

І

2 годин

ІІ

1 година

І

2 годин

ІІ

1 година

ІІ

1 година

ІІ

2 година

І

2 години

ІІ

1 година

І

2 години

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

2 години

І

0 година

ІІ

1 година

І

0 годин

10-А
23.

10-А,10-Б,
24.

25.

26.

27.

28.

Історія української
культури від середньовіччя
до початку новітньої доби
(спецкурс)
Захист Вітчизни

Мистецтво

10-А

Інформатика

10-Б

Соціально-економічна
географія України
(спецкурс)

10-Б

Інформатика

29.

10-Б

Технології

30.

10-В

Інформатика

31.

32.

10-В

Технології

10-В

Методика розв’язування
нестандартних задач з
фізики (спецкурс)

11-А, 11-Б,
33.
34.

11-В, 11-Г
11-А,11-Б,

Художня культура
Астрономія
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ІІ

1 година

І

1 година

11-В,11-Г

ІІ

0 годин

11-А,11-Б,

І

1 година

ІІ

2 години

І

2 години

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

2 години

І

1 година

11-В,11-Г

ІІ

0 годин

11-А, 11-Б,

І

2 години

ІІ

1 година

І

1 година

ІІ

2 години

11-В,11-Г
11-А,11-Б,

Екологія

35.

36.

Біологія

11-В,11-Г
11-А,11-Б,

Історія України

37.
11-В,11-Г
11-А, 11-Б

38.

Визначні постаті України
(спецкурс)

11-А,

Людина і світ

39.

40.

Захист Вітчизни

11-В

41.

11-В

Задачі економічного змісту
в математиці (спецкурс)

Згідно з наказом 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» (зі змінами) при вивченні окремих предметів у КЗ «ХУЛ»
запроваджується поділ класів на групи:
-

при поглибленому вивченні іноземної мови (англійської) з 1-го класу - в
1-9-х класах клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3-х
груп);
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-

при вивченні різних іноземних мов (французької/німецької) - в 5-9-х
класах клас ділиться на дві групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній;

-

при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для
хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

-

при проведенні практичних занять з інформатики з використанням
комп'ютерів у 2-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8
учнів у групі);
Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни»

здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань ‒ 1 вересня 2018 року
і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.
За рішенням педагогічної ради (протокол від 21.06.2018 № 6)
навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
-

І семестр – з 1 вересня по 28 (29 для 10-х – 11-х класів, які працюють за
шестиденним робочим тижнем) грудня 2018 року,

-

ІІ семестр – з 14 січня по 31 травня 2019 року.

Канікули орієнтовно:
˗ осінні з 22.10.2018 по 28.10.2018 ˗˗7днів,
˗

зимові з 29.12.2018 по 13.01.2019 ˗˗ 16 днів,

˗ весняні з 25.03.2019 по 31.03.2019 ˗˗ 7 днів.
Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою
30 календарних днів.
Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у 1-х
класах – 35 хвилин, у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.
Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 № 292
«Про запровадження Закону України» (про загальну середню освіту) (п.3.4),
29

листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість
уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів
компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і
компенсація навчального часу в початковій школі в 2018/2019 навчальному
році не проводиться.
Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за №157/26602,
перелік предметів для проведення державної підсумкової атестації для учнів
початкової, основної та старшої школи, форму та терміни проведення
Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.
Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться упродовж
навчального року.
З

урахуванням

місцевих

особливостей

та

кліматичних

умов

за погодженням із Департаментом освіти Харківської міської ради можуть
змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.
Режим роботи закладу: 1−9-і класи − п’ятиденний навчальний тиждень,
одна зміна; 10-11-і класи – шестиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Заступник директора комунального закладу
«Харківський університетський ліцей
Харківської міської ради Харківської області»
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Таблиця 1
до навчального плану

Навчальний план
1-А, 1-Б класів ( з російською мовою навчання)
Назва освітньої галузі

Предмети

Кількість
годин на
тиждень

Інваріантна складова
Мовно-літературна:
Російська мова (навчання грамоти)

4

Українська мова (усний курс)

3

Іншомовна

Англійська мова

Математична

2
4

Математика

Громадянська та історична, cоціальна, та Я досліджую світ
здоров’язбережувальна, Природнича,

3

Технологічна

Дизайн і технології

1

Мистецтво

Мистецтво

2

Фізкультурна

Фізична культура

3

Усього

22

Додаткові години для вивчення
предметів освітніх галузей,
проведення індивідуальних
консультацій та групових занять:

З іноземної мови (англійської)
1

Кількість навчальних годин
Гранично допустиме річне/тижневе
навчальне навантаження учня
Сумарна кількість навчальних годин (без
урахування поділу на групи)

23
20
23

Заступник директора

О.Ю.Іванова
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Таблиця 2
до навчального плану

Навчальний план
2-х – 4-х класів (російська мова навчання)
поглибленим вивченням іноземної мови (англійської)
Освітні галузі

Предмети

Російська мова
Українська мова
Мови і літератури
Література (російська)
(мовний і
Література (українська)
літературний
компоненти)
Іноземна мова(англійська)
Математика
Математика
Природознавство
Природознавство
Суспільствознавство Я у світі
Мистецтво
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Технології
Трудове навчання
Інформатика
Здоров'я і фізична
Основи здоров'я
культура
Фізична культура
Усього

Кількість годин на тиждень у
класах
2-А, Б
3-А, Б
4
3
2,5
2,5
3
2
2
3
2,5
2,5
2
2
3
3
4
4
4
4
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
21+3
22+3
23+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової,
курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та
групових занять
Логіка (курс за вибором)
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без
урахування поділу класів на групи)

Заступник директора

1
22
25

1
23

23

26

26

О.Ю.Іванова
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Таблиця 3
до навчального плану

Навчальний план
5 -9-х класів (російська мова навчання)
з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської)
Кількість годин на тиждень у класах
Освітні галузі
Мови і літератури

Суспільствознавство
Мистецтво
Математика

Природо-знавство

Технології
Здоров’я і фізична
культура

Предмети
Українська мова
Українська література
Іноземна мова
(англійська)
Друга іноземна мова
(французька/німецька)
Російська мова
Інтегрований курс
«Література»
Історія України
Всесвітня історія
Основи правознавства
Мистецтво
Математика
Алгебра
Геометрія
Природознавство
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров’я
Фізична культура

Разом
Українська мова. Додатковий час для реалізації
мовно-літературної освітньої галузі.
Історія України. Додатковий час для реалізації
освітньої галузі «суспільствознавство».
Гранично допустиме навчальне навантаження
Всього (без урахування поділу класів на групи)

Заступник директора

5-А, Б, В

6-А, Б

7-А, Б

8-А, Б

9-А, Б

3,5
2
5

3,5
2
5

2,5
2
5

2
2
5

2
2
5

2

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

1
1
4
2
1
1
1
3
27,5+3
0,5

1
1
1
4
2
2
1
1
1
3
30,5+3
0,5

1
1
1
2
2
1,5
1,5
2
1,5
1
1
0,5
3
31,5+3
0,5

1,5
1
0,5
2
2
2
2
2
2
1
1
0,5
3
33+3
-

1,5
1
0,5
0,5
2
2
2
1,5
2,5
2
1
1
0,5
3
33+3
-

-

-

-

0,5

-

28
28+3

31
31+3

32
32+3

33
33+3

33
33+3

О.Ю.Іванова
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Таблиця 4
до навчального плану

Навчальний план
для 10-А класу (російська мова навчання)
профілю іноземної філології
Предмети

Кількість годин на
тиждень

Базові предмети:
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Російська мова та література (інтегрований курс)
Історія: Україна і світ (інтегрований курс)
Громадянська освіта
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)

2
2
1
2
3
2
3
4

Фізична культура
Захист Вітчизни
Профільні предмети:
Іноземна мова (англійська)
Друга іноземна мова (французька/німецька)
Вибірково-обов’язкові предмети:
Інформатика

3
1,5

Мистецтво

1,5

5
3
1,5

Додаткові години на спеціальні курси:
Українознавство (спецкурс)
Культурознавство англомовних країн (спецкурс)
Історія української культури від середньовіччя до початку
новітньої доби (курс за вибором)
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

Заступник директора

1
1
1,5
36
38

О.Ю.Іванова
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Таблиця 5
до навчального плану

Навчальний план
для 10-Б класу (російська мова навчання)
економічного профілю
Кількість годин на
Предмети
Базові предмети:
Українська мова
Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська)
Російська мова та література (інтегрований курс)
Історія: Україна і світ (інтегрований курс)
Громадянська освіта
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)
Фізична культура
Захист Вітчизни
Профільні предмети:
Економіка
Вибірково-обов’язкові предмети:
Інформатика

2
2
1
2
2
3
2
3
4
3
1,5
3
1,5

Технології

1,5

Додаткові години на окремі базові предмети, спеціальні
курси:
Друга іноземна мова (французька/німецька)
Фінансова математика (спецкурс)
Географія країн Європейського Союзу (спецкурс)
Соціально-економічна географія України (спецкурс)
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

2
1
2
1,5
36
38

Заступник директора

О.Ю.Іванова

35

Таблиця 6
до навчального плану

Навчальний план
для 10-В класу (російська мова навчання)
фізико-математичного профілю
Кількість годин на
тиждень у класах

Предмети

10
Базові предмети:
Українська мова

2

Українська література
Зарубіжна література
Іноземна мова (англійська)
Російська мова та література (інтегрований курс)
Історія: Україна і світ (інтегрований курс)
Громадянська освіта
Природничі науки (експериментальний інтегрований курс)
Фізична культура
Захист Вітчизни
Профільні предмети:
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Вибірково-обов’язкові предмети:
Інформатика
Технології
Додаткові години на окремі базові предмети, спеціальні
курси:
Друга іноземна мова (французька/німецька)

2
1
2
2
3
2
4
3
1,5

Методика розв’язування нестандартних задач з фізики (спецкурс)
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

1,5
36
38

Заступник директора

6
3
1,5
1,5

2

О.Ю.Іванова
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Таблиця 7
до навчального плану

Навчальний план
11-А, Б класів (російська мова навчання)
філологічного напряму,
профілю іноземної філології
Предмети
Українська мова
Українська література
Російська мова
Іноземна мова (англійська )
Друга іноземна мова (французька/німецька/китайська)
Інтегрований курс «Література»
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта:
економіка
людина і світ
Художня культура
Математика
Астрономія
Біологія
Фізика
Хімія
Екологія
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення
курсів за вибором, факультативів

Кількість годин на
тиждень
2
2
1
5
3
2
1,5
1

Українська мова (додатковий час)
Українознавство (спецкурс)
Культурознавство англомовних країн (спецкурс)
Визначні постаті України (курс за вибором)
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

Заступник директора

О.Ю.Іванова
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1
0,5
0,5
3
0,5
1,5
2
1
0,5
1
1
2
1,5
33,5

1
1
1
1.5
38

Таблиця 8
до навчального плану

Навчальний план
11-В класів (російська мова навчання)
суспільно-гуманітарного напряму,
економічного профілю
Предмети
Українська мова
Українська література
Російська мова
Іноземна мова (англійська)
Друга іноземна мова (німецька/французька)
Інтегрований курс «Література»
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта:
економіка
людина і світ
Художня культура
Математика
Астрономія
Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Екологія
Технології
Інформатика
Фізична культура
Захист Вітчизни
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів,
введення курсів за вибором, факультативів

Кількість годин на
тиждень у 11-В класі
1
2
1
3
2
2
1,5
1
3
0,5
0,5
3
0,5
1,5
5
2
1
0,5
1
1
2
1,5
36,5

Задачі економічного змісту в математиці (спецкурс)

1,5

Гранично допустиме навантаження на учня:
Всього фінансується (без урахування поділу класу на
групи)

36
38

Заступник директора

О.Ю.Іванова
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Таблиця 9
до навчального плану

Навчальний план
11-Г класів (російська мова навчання),
природничо-математичного напряму,
фізико-математичний
Предмети
Українська мова
Українська література
Російська мова
Іноземна мова (англійська)
Друга іноземна мова (німецька/французька)
Інтегрований курс «Література»
Історія України
Всесвітня історія
Громадянська освіта:
економіка
людина і світ
Художня культура
Алгебра і початки аналізу
Геометрія
Астрономія
Біологія
Фізика
Хімія
Екологія
Технології
Інформатика
Фізична культура*
Захист Вітчизни
Разом
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення
курсів за вибором, факультативів

Кількість годин на
тиждень
1
2
1
3
2
2
1,5
1
1
0,5
0,5
5
4
0,5
1,5
3
1
0,5
1
1
2
1
36

Методика розв’язування нестандартних задач з фізики (курс за
вибором)

2

Гранично допустиме навантаження на учня:
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи)

36
38

Заступник директора

О.Ю.Іванова
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