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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

       Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у                         

КЗ «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені 

А.С.Макаренка Полтавської обласної ради», є річний навчальний план, що 

складений на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених 

Міністерством освіти і науки України.  

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого та 

третього рівнів освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти через окремі 

предмети. З метою виконання вимог Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти навчальний план містить усі предмети інваріантної 

складової та варіативну складову. Варіативність змісту базової та повної 

середньої освіти реалізується через запровадження в навчальних програмах 

резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, 

вирівнювання їх досягнень та розвитку наскрізних умінь. 

     Річний навчальний план  на 2021/2022 навчальний рік складено  у 

відповідності до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Положення  про загальноосвітній навчальний заклад, постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти» від 23.11.2011 р. № 1392,  Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти для 10-11-х класів, затвердженого  постановою  

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 (зі змінами), Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом № 

2205 від 25 вересня 2020 року Міністерства охорони здоров’я України, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за               

№ 1111/35394, наказу №732 від 11.09.2009 р. Міністерства освіти і науки України. 

Робочий навчальний план на 2021/2022 навчальний рік складено: 

       - для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 

20.04.2018 р. №405; 

      - для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 

20.04.2018 р. №408 (у редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, 

внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464). 

Гранично допустиме тижневе навантаження учнів відповідає Державним 

санітарним правилам і нормам для закладу освіти з шестиденним робочим 

тижнем. 

Повноцінність базової (5-9 класи) та повної (10-11 класи) середньої освіти 

забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в 

обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. 



На підставі угод про співпрацю з Полтавським національним педагогічним 

університетом імені В.Г. Короленка, Національним університетом «Полтавська 

політехніка імені Юрія Кондратюка» та Полтавським центром науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради до викладання в ліцеї, 

ведення факультативних курсів та курсів за вибором залучено працівників вищих 

навчальних закладів, яким проводиться погодинна оплата праці. 

    Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту".   

       У КЗ «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені 

А.С.Макаренка Полтавської обласної ради»за мережею на 2021-2022 навчальний 

рік буде 10 класів, в яких навчатиметься 185 учнів. 

       . 
Класи 5 6-А 6-Б 7 8 9-А 9-Б 10-М 10-Ф 

 

11-М 

 

Кількість 

учнів 

20 19 16 29 20 16 17 16 15 17 

 

УСЬОГО 10 КЛАСІВ                      185 УЧНІВ 

 

    Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно 

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

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів 

(ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл 

(шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами), 

наказу МОН України № 423 від 10.05.2011 «Про затвердження єдиних зразків 

обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх 

типів і форм власності» (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

освіти інауки № 725 від 01.06.2020) у таких класах: 

 при вивченні української мови в 7 класі; 

 при вивченні англійської мови в 7 класі; 

 при вивченні трудового навчання (технологій) в 7 класі. З учнів паралельних 

класів, а саме: 6-А та 6-Б, 9-А та 9-Б, 10-Ф та 10-М класів на уроках трудового 

навчання/технологій створені міжкласні групи окремо для хлопців та дівчат. 

Облік проведених занять фіксується вчителями трудового навчання одночасно 

в обох журналах,а також робить  запис  в графі «Завдання додому» «спільно з» і 

вказує клас, спільно з яким проводився урок після запису домашнього завдання. 

 при вивченні інформатики в  5-11 класах поділ на 2 групи у 5, 6-А, 6-Б, 7, 8,    

9-Б, 10-М та 11-М класах (з дотриманням умови наявності не менше 8 учнів у 

групі); 

 для проведення уроків фізичної культури поділ на дві групи у 7 класі; 

 для проведення уроків Захисту України окремо для хлопців і дівчат у 10-11 

класах поділ на дві групи (не менше 5 осіб у групі). 



Навчальні 

предмети 

5 

клас 

6-А 

клас 

6-Б 

клас 

7 

клас 

8 

клас 

9-Б 

клас 

10-Ф 

клас 

10-М 

клас 

11-

М 

клас 

Всього 

Англійська 

мова 

   3      3 

Інформатика 1 1 1 1 2 2  2 2 12 

Укр.мова    2,5      2,5 

Трудове 

навчання 

   1      1 

Фізична 

культура 

   3      3 

Захист 

України 

      1,5 1,5 1,5 4,5 

Всього 1 1 1 10,5 2 2 1,5 3,5 3,5 26 

 

  Основна школа (5-9 класи) має на меті завершення формування базових умінь і 

навичок та готовність до вибору подальшого одержання освіти і профілю 

навчання.    Визначення учнями та їх батьками напрямів допрофільного навчання 

відбувається після 8 класу. При формуванні змісту допрофільної (9-ті класи) та 

профільної освіти (10-11 класи) було максимально враховано освітні потреби 

учнів і батьків, що випливають з результатів анкетування, опитування, 

моніторингу навченості та природніх задатків здобувачів освіти. 

      Варіативну складову навчального плану визначено  в  межах гранично 

допустимого навчального навантаження  з  урахуванням інтересів та потреб учнів. 

Години варіативної частини частково використані на збільшення обсягу часу 

предметів інваріантної складової, особливо важливих для формування 

особистості, реальних потреб суспільства, забезпечення якісного виконання 

навчальних програм та враховуючи кадрове, навчально-методичне забезпечення  

закладу: 

- у 5-му класі збільшено кількість годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як іноземна мова (1 год.) та математика (1 год.); для   

ознайомлення  учнів  з  історією рідного краю  введено курс за вибором «Рідний 

край» ( 0,5 год.) та ознайомлення з основами фінансів - «Фінансова грамотність» ( 

1 год.);  

- у 6-А класі збільшено  1 годину на вивчення математики; вивчається курс 

«Фінансова грамотність» (0,5 год.), введено факультатив з німецької мови 

(міжкласна група – 1 год.), 1 годину варіативної складової використано на 

індивідуальні та групові заняття; 

- у 6-Б класі збільшено 1 годину на вивчення іноземної мови; вивчається 

курс «Фінансова грамотність» (0,5 год.), вивчається спецкурс  з біології (1 год.), 1 

годину варіативної складової використано на індивідуальні та групові заняття; 

- у 7-му класі збільшено кількість годин на вивчення фізики (0,5 год.); 

вивчається курс «Фінансова грамотність» ( 1 год.), а також введено факультатив з 

математики ( 1 год.); 



- у 8-му класі збільшено кількості годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як  іноземна мова (1год.) та фізика (1 год.); а також 

вивчається курс «Фінансова грамотність» (0,5 год.); 

- у 9-А класі збільшено кількості годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як іноземна мова, (0,5 год.) математика (2 год.) та 

правознавство (0,5 год.); 

- у 9-Б класі збільшено кількості годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як українська мова (1 год.), іноземна мова (1 год.) та 

правознавство (0,5 год.); 

- у 10-Ф класі збільшено кількість годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як українська (1 год.) та іноземна мови (3 год.), математика 

(1 год.), історія (1,5 год.); 1,5 години варіативної складової використано на 

індивідуальні та групові заняття; 

- у 10-М класі збільшено кількості годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як іноземна мови (1 год.), математика (6 год.), історія     

(0,5 год.); 0,5 години варіативної складової використано на індивідуальні та 

групові заняття; 

- у 11-М класі збільшено кількості годин на вивчення таких предметів 

інваріантної складової як математика (6 год.), українська (0,5 год.) та іноземна 

мови (1,5 год.) та  історія ( 1 год.);  

  Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів 

чи груп учнів без оцінювання навчальних досягнень учнів. Облік відвідування 

здійснюється у класному журналі на відповідних сторінках. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 

року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

В ліцеї  працюють різноманітні гуртки з урахуванням інтересів учнів: 

 Гурток військово-патріотичного виховання «Патріот»  

 «Мистецтво самозахисту»; 

  Секція футболу; 

  Волейбол; 

 Вокальний гурток; 

 Хореографічний гурток;  

 «Правовий орієнтир»;  

 «Юні лісівники»;  

 Театральний гурток; 

 Археологічний гурток;  

 «Навички медіації»;  

 «Робототехніка»;  

 «Точка зору»;  

 «English  Speaking Club»; 

 «Географічне краєзнавство»; 

 декоративно-ужиткового мистецтва;  

 «Спортивне орієнтування» 
 



У старшій школі навчання є профільним. У 10-11 класах на 2021-2022 

навчальний рік обрано: 

 профіль іноземної філології, який передбачає профільне вивчення 

англійської мови; 

 математичний профіль, який передбачає профільне вивчення 

математики. 

   У 9-А та 9-Б  класах запроваджене допрофільне навчання за цими ж напрямами. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-11-их класів 

 

Клас Кількість 
годин на рік 

5клас 1050 

6-А клас 1155 

6-Б клас 1155 

7 клас 1172,5 

8 клас 1207,5 

9-А клас 1260 

9-Б клас 1260 

Разом 5-9 класи 8260 

10-Мклас 1330 

10-Ф клас 1330 

11клас 1330 

Разом 10-11класи 3990 

 

       Враховуючи кадрове, навчально-методичне та матеріально-технічне 

забезпечення, запити учнів 10-11 класів як вибірково-обов'язкові предмети 

здобувачі освіти вивчатимуть інформатику та технології. З метою врахування 

індивідуальних освітніх потреб та інтересів школярів, діагностування прогалин в 

знаннях учнів, організації роботи зі здібними та обдарованими учнями, 

підготовкою учнів до ЗНО проводяться індивідуальні та групові заняття з 

навчальних предметів. 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального 

закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що 

мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну 

літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що 

мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні 

державних стандартів. 

 

 

 

 

 

 



 

Особливості організації освітнього процесу 

 

Тривалість навчального тижня для учнів 5-11 класів – 6 днів. Мова навчання 

– українська. 

  Школа працює  за шестиденним робочим тижнем,  вихідний день − неділя. 

Відповідно до Закону України «Про освіту»  тривалість уроку в 5-11 класах 

становить 45  хв. 

    Режим роботи школи визначено на основі нормативно-правових актів і 

погоджено із Головним державним санітарним лікарем Полтавського району. 

 

 

 

 

 

 

 

Структура 2021-2022 навчального року   
Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2021-2022 

навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і закінчується не 

пізніше 1 липня 2021 р. 

Навчальні заняття в закладі організовуються за семестровою системою з 

тривалістю: 

І семестр – із 01 вересня 2021 року по 24 грудня 2021 року 

ІІ семестр – із 10 січня 2022 року  по 27 травня 2022 року 
 

    Упродовж навчального року для учнів визначені канікули: 
 

 осінні – з 23 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року 

 зимові – з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року 

 весняні – з 26 березня 2022 року  по 03 квітня 2022 року 

 літні канікули – з дня закінчення навчального року по 

31.08.20212 

Навчальна практика та  навчальні екскурсії для учнів організовуються 

відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008           

№ 1/9-61. Навчальна практика  може проводиться протягом навчального року або 

під час канікул. 

 

 

 

 5-11 клас Перерва 

1 урок 8.30-9.15 9.15-9.25 

2 урок 9.25-10.10 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.15 11.25-12.10 

4 урок 12.40-13.25 13.25-13.35 

5 урок 12.30-13.15 13.15-13.25 

6 урок 13.35-14.20 14.20-14.30 

7 урок 14.30-15.15  



Розподіл часу на вивчення окремих предметів у 5-11-их класах 

протягом навчального року: 

Класи Навчальний   

предмет 

Кількість годин на тиждень 
 
За планом 

І 
семестр 

ІІ 
семестр 

5 Українська мова 3,5 4 3 
Ф-в «Рідний край» 0,5 1 - 

 
6-А,6-Б 

Українська мова 3,5 3 4 
Фінансова       
грамотність 

0,5 - 1 

 
  7 

Українська мова 2,5 3 2 
Хімія 1,5 2 1 
Фізика 2,5 2 3 

8 Історія України 1,5 2 1 

 

9-А 

Англ.мова 3,5 3 4 
Правознавство 1,5 2 1 
Географія 1,5 2 1 
Історія України 1,5 1 2 

 

9-Б 

Правознавство 1,5 2 1 
Географія 1,5 2 1 
Історія України 1,5 1 2 

10-М, 

10-Ф 

Захист України 1,5 1 2 

Географія 1,5 1 2 
Хімія 1,5 2 1 

 

 

11-М 

Зар.літ. 1 2 - 
Укр.мова 2,5 2 3 
Англ.мова 3,5 4 3 
Історія України 2,5 2 3 
Захист України 1,5 1 2 
Математика 9 8 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Відповідно до таблиці 1 

                наказу МОН України  

               від 20.04.2018 № 405 

 

Навчальний план для 5-9 класів  

з шестиденним навчанням на 2021/2022 навчальний рік 

 

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах 

5 6-А 6-Б 7 8 9-А 9-Б 

Інваріантна складова 

Мови і 

літератури 

Українська мова  3,5 3,5 3,5 2,5 2+1 2 2+1 

Українська література 2 2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова 3+ 

1 

3 3+ 

1 

3 3+ 

1 

3+ 

0,5 

3+ 

1 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 1 1 

Основи правознавства  - - - - - 1+ 

0,5 

1+ 

0,5 

Мистецтво Мистецтво 2 2 2 2 1 1 1 

Математика Математика 4+1 4+1 4 - - - - 

Алгебра - - - 2 2 2+1 2 

Геометрія - - - 2 2 2+1 2 

Природо-

знавство 

Природознавство 2 - - - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 2 1,5 1.5 

Фізика - - - 2+0,5 2 3 3 

Хімія - - - 1,5 2 2 2 

Технології Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 2 2 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 3 

Разом 25,5

+3 

27,5

+3 

27,5

+3 

28,5 

+3 

30,5

+3 

33 

+3 

32,5

+3 

Варіативна складова 
Додатковий час на 

спеціалізовані 

навчальні предмети, 

курси  

Рідний край 0,5       

Фінансова грамотність 1 0,5 0,5 1 1   

Спецкурс із біології   1     

Додатковий час на факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації 
 2 1 1   0,5 

Разом 1,5 2,5 2,5 2 1 - 0,5 
Граничне  навчальне навантаження на учня (без 

урахування фіз.к-ри) 
27 30 30 30,5 31,5 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

30 33 33 33,5 34,5 36 36 



Відповідно до таблиці 2  

наказу МОН   України  

від 28.11.2019  № 1493 

 

Робочий навчальний план для 10-11-х класів 

з шестиденним навчанням на 2021/2022 навчальний рік 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Навчальні предмети 10-М 10-Ф 11-М 

 

Математичн

ий профіль 

Профіль  

іноземна 

філологія 

 

Математичний 

профіль 

                                                             Інваріантна складова 

 
Базові предмети 27 27 26 

Українська мова 2 2+1 2+0,5 

Українська література 2 2 2 

Іноземна мова(англ., нім.) 2+1 2+3 2+1,5 

Зарубіжна  література 1 1 1 

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

Всесвітня історія 1 1 1 

Громадянська освіта 2 2 - 

Математика (алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

3+6 3+1 3+6 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія  1,5 1,5 1 

Фізика  3 3 3 

Астрономія   1 

Хімія  1,5 1,5 2 

Фізична культура  3 3 3 

Захист України 1,5 1,5 1,5 

Інформатика  2 2 2 

Технології 1 1 1 

Варіативна складова 

Додаткові години на 

профільні предмети, окремі 

базові предмети, 

спец.курси, фак.курси  та 

індивідуальні заняття 

6+1,5+0,5 3+3,5+1,5 6+3 

Граничне навантаження на 

учня (без урахування годин 

фізичної культури) 

35 35 35 

В с ь о г о фінансується 

(без поділу класів на групи) 
38 

 

38 38 



 

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу                                           В.І.Шульга 

 
 

 

     Класи  5-9 10-11 Години 

від поділу 

Всього 

Фінансується 

начальних годин 

236 114 26 376 

 

Гурткова робота 16 20 - 36 

Керівники гуртків 9 9 - 18 

Всього    430  
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