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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Комунальний заклад «Маріупольський навчально-виховний комплекс «Ліцей-школа №14» 

Маріупольської міської ради Донецької області» має 25 класів, в яких навчається 716 учнів.  

     Навчальний  план складений відповідно до Державного стандарту повної загальної 

середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2004р. №24 /зі змінами/), враховуючи  вимоги Концепції профільного навчання щодо 

організації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах. 

 Також даний навчальний план складено з урахуванням нового Державного 

стандарту повної загальної освіти, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України 

від 20 квітня 2011 р. № 462 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової загальної освіти»,  від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про 

затвердження Державного  стандарту базової і повної  загальної середньої освіти».  

      Навчальний план розроблено з урахуванням вимог Законів України «Про освіту»  від 

05.09.2017 №2145-VІІІ, «Про загальну середню освіту» (зі змінами) від 07.02.2017, 

Державного стандарту початкової освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» від 

21.02.2018 №87, Типових освітніх програм для закладів загальної середньої освіти, 

затверджених рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018, наказів 

Міністерства освіти і науки України  від  20.04.2018 №405, 406, 407, 408. 

     Основу його становить інваріативна частина, яку взято: 

 для 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 2-В класів (українська мова навчання) рішення Колегії МОН України 

від 22.02.2018; 
 

 для 3-А, 4-А класів (українська мова навчання) наказ  від  20.04.2018 №407 (додаток 2);  

 для 3-Б, 4-Б класів (російська мова навчання) наказ  від  20.04.2018 №407 (додаток 3);  

 для 5-А, 6-А класів (українська мова навчання)  наказ  від  20.04.2018 №405 (додаток 1);  

 для 5-Б, 5-В, 6-Б класів (російська мова навчання)  наказ  від  20.04.2018 №405 (додаток 2);  

 для 7-Б, 8-Б, 9-А, 9-Б класів (російська мова навчання) наказ  від  20.04.2018 №405 (додаток 

11);  

 для 7-А, 8-А, 9-В класів (українська мова навчання) наказ  від  20.04.2018 №405 (додаток 

10);  

 для групи 2.1  (російська  мова навчання) наказ від  20.04.2018 № 406 (додаток 2, 3); 

 для груп 2.2, 3.2 (українська мова навчання) наказ від  20.04.2018 № 408 (додаток 2, 3); 

 для групи 3.1  (російська мова навчання) наказ МОН України від  20.04.2018 № 408 (додаток 

2, 3). 

      Вся інваріативна частина навчального плану початкової школи зорієнтована на роботу 

за 5-денним навчальним тижнем.  
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      Його варіативна складова включає додаткові години, що розподілені між паралелями 2-

х, 3-х та 4-х класів на заняття з логіки, християнської етики та винесені на суботу. 

      Навчальний план основної школи охоплює інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, яка є спільною для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно 

від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, в якій передбачені:  для 

україномовних класів (5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-В) додаткові години для вивчення російської 

мови як курсу за вибором; для гр.1.1 – додаткова година математики  з метою підготовки 

до профільного навчання у старшій школі.                

      Групи 1.1, 1.2, 1.3  – ліцейські,  математичний та правовий  профіль.  

      Інваріативну частину для груп 1.1, 1.2, 1.3  взято з наказу МОН України від 20.04.2018 

№405. В них додаткові години надані на профільні предмети навчання. 

      Навчальний план старшої школи охоплює інваріативну частину для груп 2.2,  3.1 та 3.2, 

яку взято з наказу № 408 від 20.04.2018 р. (додаток  2,3), для групи 2.1 - наказ від  20.04.2018 

№406 (додаток 2, 3). 

Групи 2.1, 3.1 – ліцейські спеціалізовані класи ВАТ «Азовсталь». Згідно вимогам 

угоди «Школа - Підприємство» ці групи мають математичний профіль. За типовим 

навчальним планом для ліцеїв у варіативну складову спеціального класу входять історія 

України, світова література  тощо. 

        Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до 

Закону України "Про загальну середню освіту".  Поділ класів на групи при вивченні 

окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128. 

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 14 січня 2004 р. №24 "Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" /зі 

змінами/ години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого 

навантаження учнів.  

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої 

кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року за розкладом. 

До розподілу годин факультативних та додаткових занять особливий підхід. Усі 

додаткові та факультативні години направлені на всебічний розвиток учнів у Школі 

творчості  «Діти  майбутнього»,  що  працює  в  окремий день - суботу,  робота якої 

спрямована на розвиток особистості. Школа творчості має таку структуру: 

 Режим роботи з 8.00 до 12.00. 

 Структурний розподіл по класам: 

I ступень - на базі паралелей 2-х, 3-х, 4-х класів створені класи ерудитів «Сходинки 

розвитку». 
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II ступень - на базі 7-А та 7-Б класів створені класи «Інтелект». 

III  ступень - дві «азовстальські» групи 2-го та 3-го курсу, основна робота яких 

направлена на підготовку до ЗНО та успішного вступу до ЗНЗ (в першу чергу, до ПДТУ). 

 Організація роботи Курсів з підготовки до школи майбутніх першокласників  з січня 

по травень місяць. 

 Робота асоціації ліцейських клубів за такими напрямками: 

 клуби розвитку інтелекту, які включають наступні факультативи: 

а) математика - за програмами МОН України; 

б) біологія - за програмами МОН України; 

в) хімія - за програмами МОН України; 

г) російська мова та література - за програмами МОН України; 

д) фізика - за програмами МОН України; 

е) психологія спілкування - за програмами МОН України. 

 клуби художньо-естетичного розвитку:  ізостудія „Юний художник",  клуб 

веселих та кмітливих ЮІД. 

 клуби   морально-естетичного   розвитку:    клуб    професійного    спілкування, 

правовий клуб „Феміда", музей бойової слави „Пам'ять". 

 Психологічна служба - «Клуб спілкування». 

 Додаткові години математики, правознавства за програмами для 

загальноосвітньої освіти МОНУ (профільний рівень). 

Навчально-виховний комплекс має кадрове та матеріально-технічне забезпечення 

для впровадження профільного навчання. 

Структура навчального року передбачає початок року 2 вересня 2019 р. святом -День 

знань. Навчальні заняття будуть організовуватися за семестровою системою (2 семестри). 

Передбачено 5 денний режим роботи для всіх класів, у 1 зміну: 

1 зміна- 1-11 класи - з 8.00 до 15.40 

Для військово-патріотичної роботи з учнями будуть надані 4.5 годин гурткової 

роботи.  

 

Директор НВК "Ліцей - школа №14"                                                Т.О. Никитович  
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Рішення Колегії МОН України від 22.02.2018 

 

Навчальний план 

початкової школи НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням українською мовою  

  на 2019 – 2020 н.р. (за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом О.Я. Савченко) 

 

Назва освітньої галузі 

Кількість годин на 

тиждень 

Кількість годин на 

тиждень 

1-А 1-Б 

Українська мова 

навчання 

Українська мова 

навчання 

Мовно-літературна 7  7  
Іншомовна (англійська) 2 2 
Математична 4 4 
Я досліджую світ (природнича, громадянська й історична, 

соціальна, здоров’язбережувальна галузі) 
3 3 

Технологічна  1 1 
Інформатична  - - 
Мистецька 2 2 
Фізкультурна * 3 3 
Усього 20+3 20+3 
Додаткові години на вивчення предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 

Курс за вибором Курс «Російська мова» 1 1 
Загальна кількість навчальних годин 23 23 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
20 20 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 
23 23 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.  
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Рішення Колегії МОН України від 22.02.2018 

   

Навчальний план 

початкової школи НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням українською мовою  

  на 2019 – 2020 н.р. (за Типовою освітньою програмою, розробленою під 

керівництвом О.Я. Савченко) 

 

Назва освітньої галузі 

Кількість годин на 

тиждень 

Кількість годин 

на тиждень 

Кількість годин 

на тиждень 

2-А 2-Б 2-В 

Українська мова 

навчання 

Українська мова 

навчання 

Українська мова 

навчання 

Мовно-літературна 8  8  8  
Іншомовна (англійська) 2 2 2 
Математична 4 4 4 
Я досліджую світ (природнича, громадянська                              

й історична, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) 
3 3 3 

Технологічна  1 1 1 
Інформатична  1 1 1 
Мистецька 2 2 2 
Фізкультурна * 3 3 3 
Усього 22+3 22+3 22+3 
Додаткові години на вивчення предметів освітніх 

галузей, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 
1 1 1 

Курс за вибором Курс «Російська мова» 1 1 1 
Загальна кількість навчальних годин 25 25 25 
Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 
22 22 22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної 

та варіативної складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи) 
25 25 25 

 

* Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження учнів, але обов’язково фінансуються.  
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  Наказ МОН України від  20.04.2018 №407 (таблиця 2) 

 

 

Навчальний план 

початкової школи НВК "Ліцей-школа №14" 

з українською мовою навчання  

з вивченням російської чи іншої мови національної меншини 

  на 2019 – 2020 н.р. 

  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

3-А 
Українська мова навчання 

Таблиця 2 

Мови і літератури (мовний і 

літературний компонент) 

Українська мова 7+(1) 
Російська чи інша мова 

національної меншини 

(російська мова) 
2 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика  Математика  4 
Природознавство  Природознавство  2 
Суспільствознавство  Я у світі 1 
Мистецтво  Мистецтво  1 
Технології  Трудове навчання  1 

Інформатика 1 
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 22+3+(1) 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять 

1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету                         

(без урахування поділу класів на групи) 
26 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 №407 (таблиця 3) 

 

 

 

Навчальний план 

початкової школи НВК "Ліцей-школа №14" 

з навчанням російською чи іншою мовою 

національної меншини 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

3-Б 
Російська мова 

навчання 

Таблиця 3 

Мови і літератури (мовний і 

літературний компонент) 

Українська мова 4 
Мова навчання (російська) 5 
Іноземна мова (англійська) 2 

Математика  Математика  4 
Природознавство  Природознавство  2 
Суспільствознавство  Я у світі 1 
Мистецтво  Мистецтво  1 
Технології  Трудове навчання  1 

Інформатика 1 
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 22+3 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів 
за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 

1 

Курси за вибором Курс «Логіка» 1 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 23 
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 
26 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 №407 (таблиця 2) 

 

 

Навчальний план 

початкової школи НВК "Ліцей-школа №14" 

з українською мовою навчання  

з вивченням російської чи іншої мови національної меншини 

  на 2019 – 2020 н.р. 

  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

4-А 
Українська мова навчання 

Таблиця 2 

Мови і літератури (мовний і 

літературний компонент) 

Українська мова 7+(1) 
Російська чи інша мова 

національної меншини 

(російська мова) 
2 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика  Математика  4 
Природознавство  Природознавство  2 
Суспільствознавство  Я у світі 1 
Мистецтво  Мистецтво  1 
Технології  Трудове навчання  1 

Інформатика 1 
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 22+3+(1) 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 
1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 
26 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 №407 (таблиця 3) 

 

 

 

Навчальний план 

початкової школи НВК "Ліцей-школа №14" 

з навчанням російською чи іншою мовою 

національної меншини 

на 2019 – 2020 н.р. 
 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

4-Б 

Російська мова навчання 

Таблиця 3 

Мови і літератури (мовний і 

літературний компонент) 

Українська мова 4 
Мова навчання (російська) 5 
Іноземна мова (англійська) 2 

Математика  Математика  4 
Природознавство  Природознавство  2 
Суспільствознавство  Я у світі 1 
Мистецтво  Мистецтво  1 
Технології  Трудове навчання  1 

Інформатика 1 
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 22+3 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за 

вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 

Курси за вибором Курс «Логіка» 1 
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 

23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів 

на групи) 
26 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 1)  

 

 

 

 

Навчальний план НВК "Ліцей-школа №14"   

з навчанням українською мовою  

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

5-А 

Українська мова 

навчання 

Таблиця 1 

Мови і літератури   

Українська мова 3,5 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Зарубіжна  література 2 

Суспільствознавство Історія України  1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика Математика  4 

Природознавство Природознавство  2 

Технології 
Трудове навчання  2 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична культура 
Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 23,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації 
3,5 

Курси за вибором  
Російська мова 1,5 

«Я–моє здоров'я–моє життя» 1 

    Факультативи 
Факультативний курс «Математичні 

смарагди» 
1 

Гранично допустиме  навчальне навантаження  28 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

27+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 
допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України 

(Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
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 Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 2)  

 

 

 

Навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою корінного народу, 

національної меншини (**** російською)  

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин Кількість годин 

5-Б 5-В 

Російська мова 

навчання 

Російська мова 

навчання 
Таблиця 2 Таблиця 2 

Мови і літератури   

Українська мова 3,5 3,5 

Українська література 2 2 

Іноземна мова (англійська) 3 3 

Мова корінного народу, 

національної меншини 

(російська) 

3 3 

Інтегрований курс 

«Література» (корінного 

народу, національної меншини 

та зарубіжна) 

2 2 

Суспільствознавство Історія України  1 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Математика Математика  4 4 

Природознавство Природознавство  2 2 

Технології 
Трудове навчання  2 2 

Інформатика  1 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 1 

Фізична культура  3 3 

Усього 26,5+3 26,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 
консультації 

0,5 0,5 

Факультативи  
Факультативний курс «Математичні 

смарагди»  
0,5 0,5 

Гранично допустиме навчальне навантаження 28 28 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 27+3 27+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   
навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 

6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й 

іншими мовами). 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (Додаток 1) 

 

 

Навчальний план НВК "Ліцей-школа №14"   

з навчанням українською мовою  

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

6-А 

Українська мова 

навчання 

Таблиця 1 

Мови і літератури  

Українська мова 3,5 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 
Історія України  1 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика Математика  4 

Природознавство 
Біологія 2 

Географія  2 

Технології 
Трудове навчання  2 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична культура 
Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 26,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні 
заняття та консультації 

3,5 

Курси за вибором  Російська мова 2 

Факультативи  

 Факультативний курс «Математичні 

смарагди» 
1 

Народознавство  0,5 

Гранично допустиме  навчальне навантаження  30 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

30+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 
**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України 

(Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
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 Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 2)  

 

 

Навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою  

національної меншини (**** російською). 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

6-Б 

Російська мова навчання 

Таблиця 2 

Мови і літератури   

Українська мова 3,5 

Українська література 2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Мова корінного народу 

національної меншини 

(російська) 

3,5 

Інтегрований курс «Література» 

(національної меншини та 

зарубіжної) 

2 

Суспільствознавство 
Історія України  1 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 
Образотворче мистецтво 1 

Музичне мистецтво 1 

Математика Математика  4 

Природознавство 
Географія  2 

Біологія 2 

Технології 
Інформатика  1 

Трудове навчання  2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура  3 

Основи здоров’я  1 

Усього 29+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
1 

Факультативи  
Факультативний курс «Математичні 
смарагди» 

1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 30 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 30+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   

навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 

6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й 

іншими мовами). 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 10) 

 

Навчальний план НВК "Ліцей-школа №14"   

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

7-А 

Українська мова 

навчання 

Таблиця 10 

Мови і літератури  

Українська мова 2,5 

Українська література 2 

Перша іноземна мова 

(англійська) 
2 

Друга іноземна мова (німецька)  2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 
Історія України  1 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика 
Алгебра 2 

Геометрія  2 

Природознавство 

Біологія 2 

Географія  2 

Фізика  2 

Хімія  1,5 

Технології 
Трудове навчання  1 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична культура 
Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 29+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації 
3  

Курси за вибором  Російська мова 2 

Факультативи  
 Факультативний курс «Геометрія як 

практика, логіка та фантазія» 
1 

Гранично допустиме  навчальне навантаження  32 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

32+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 
**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України 
(Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 11) 

 

Навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою  

національної меншини (**** російською) і вивченням двох іноземних мов 

на 2019 – 2020 н.р. 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

7-Б 

Російська мова 

навчання 

Таблиця 11 

Мови і літератури   

Українська мова 2,5 

Українська література 2 

Перша іноземна мова (англійська) 2 

Друга іноземна мова (німецька) 2 

Мова національної меншини 

(російська) 
2 

Інтегрований курс «Література» 

(національної меншини та 

Зарубіжної) 

2 

Суспільствознавство 
Історія України  1 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика 
Алгебра 2 

Геометрія  2 

Природознавство 

Біологія  2 

Географія  2 

Фізика  2 

Хімія  1,5 

Технології 
Трудове навчання  1 

Інформатика  1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 31+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
1  

Факультативи  
 Факультативний курс «Геометрія як 

практика, логіка та фантазія» 
1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 32 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3 

 
*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» 
та «Образотворче мистецтво». 

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   
навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 
***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – 
інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й іншими 
мовами). 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 10) 

 

 

 Навчальний план НВК "Ліцей-школа №14"   

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

8-А 

Українська мова 

навчання 

Таблиця 10 

Мови і літератури  

Українська мова 2 

Українська література 2 

Перша іноземна мова 
(англійська) 

2 

Друга іноземна мова (німецька)  2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 
Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво Мистецтво 1 

Математика 
Алгебра 2 

Геометрія  2 

Природознавство 

Біологія 2 

Географія  2 

Фізика  2 

Хімія  2 

Технології 
Трудове навчання  1 

Інформатика  2 

Здоров’я і фізична культура 
Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 29,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні 

заняття та консультації 
3,5 

Курси за вибором  

Російська мова 1,5 

«Особиста гідність. Безпека життя. 

Громадянська позиція» 
1 

Факультативи  Хімія і довкілля 1 

Гранично допустиме  навчальне навантаження  33 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

33+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 
**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого   навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України 
(Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 11) 

  

 

Навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою  

національної меншини (**** російською) і вивченням двох іноземних мов 

на 2019 – 2020 н.р. 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

8-Б 

Російська мова 

навчання 

Таблиця 11 

Мови і літератури   

Українська мова 2 

Українська література 2 

Перша іноземна мова (англійська) 2 

Друга іноземна мова (німецька) 2 

Мова національної меншини 
(російська) 

2 

Інтегрований курс «Література» 

(національної меншини та 

Зарубіжної) 

2 

Суспільствознавство 
Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Мистецтво 
Мистецтво 1 

Образотворче мистецтво - 

Математика 
Алгебра 2 

Геометрія  2 

Природознавство 

Біологія  2 

Географія  2 

Фізика  2 

Хімія  2 

Технології 
Трудове навчання  1 

Інформатика  2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 31,5+3 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
1,5 

Факультативи  
Хімія в побуті 0,5 

Програма ділового спілкування 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 

 
*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» 

та «Образотворче мистецтво». 
**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   навчального   
навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються. 
***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – 
інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 
****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й іншими 
мовами). 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 р. №405 (таблиця 11) 

 

 

Навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою  

національної меншини (**** російською) і вивченням двох іноземних мов 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

9-А 9-Б 

Російська мова 

навчання 
Російська мова 

навчання 
 Таблиця 11  Таблиця 11 

Мови і літератури   

Українська мова 2 2 

Українська література 2 2 

Мова національної меншини (російська) 2 2 

Інтегрований курс «Література» 

(національної меншини та Зарубіжної) 
2 2 

Перша іноземна мова (англійська) 2 2 

Друга іноземна мова (німецька) 2 2 

Суспільство- 

знавство 

Історія України  1,5 1,5 

Всесвітня історія  1 1 

Основи правознавства 1 1 

Мистецтво   Мистецтво 1 1 

Математика 
Алгебра  2 + (0,5) 2  

Геометрія  2 2 

Природознавство 

Біологія  2 2 

Географія  1,5 1,5 

Фізика  3 3 

Хімія  2 2 

Технології 
Трудове навчання  1 1 

Інформатика  2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я  0,5 0,5 

Фізична культура  3 3 

Усього 32,5+(0,5)+3 32,5+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

0,5 0,5 

Курс за вибором «Громадянська освіта»  0,5 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
33 33 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

33+3 33+3 

 

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво». 
**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого   

навчального   навантаження   учнів,  але обов'язково фінансуються.  

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 

6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й 

іншими мовами). 

 

 

 

 



20 
 

Наказ МОН України від  20.04.2018 №408 (таблиця 10) 

 

 

Навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів  

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов 

на 2019 – 2020 н.р. 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

9-В 

 Українська мова 

навчання 

 Таблиця 10 

Мови і літератури   

Українська мова 2 

Українська література 2 

Перша іноземна мова (англійська) 2 

Друга іноземна мова (німецька) 2 

Зарубіжна література 2 

Суспільствознавство 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія  1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво  Мистецтво  1 

Математика 
Алгебра  2 

Геометрія  2 

Природознавство 

Біологія  2 

Географія  1,5 

Фізика  3  

Хімія  2 

Технології 
Трудове навчання  1 

Інформатика  2 

Здоров’я і фізична культура 
Основи здоров’я  1 

Фізична культура  3 

Усього 31+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за 

вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 
2 

Курс за вибором 
Громадянська освіта 1 

Російська мова 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 33 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на 

групи) 

33+3 

 

Примітки: 1. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження 

учнів. 

2. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи іншої мови національних меншин може 

вивчатися інтегрований курс “Література” або окремий курс „Зарубіжна література”. 

3. У ЗНЗ з українською мовою навчання та вивченням російської чи іншої мови національних меншин за 

рахунок загального навантаження учнів збільшено гранично допустиме навантаження  до меж, що не 

перевищують санітарно-гігієнічних норм. 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 №408 (таблиця 2, 3) 

 

 

Типовий навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням українською мовою навчання 

 на 2019 – 2020 н.р. 

№ 

з/р 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Гр.2.2  

(10-Б) 
Українська  мова навчання 

Таблиця 2,3 
Філологічний  профіль 

 Базові предмети1 27 (29) 

1 Українська мова 4 

2 Українська література 2(+1) 

3 Перша іноземна мова (англійська)2 2  

4 Зарубіжна література 1(+1) 

5 Історія України 1,5(+1)  

6 Всесвітня історія  1 

7 Громадянська освіта 1(+1) 

8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 

9 Біологія і екологія 2 

10 Географія  1,5 

11 Фізика і астрономія  3 

12 Хімія 1,5 

13 Фізична культура4 3 

14 Захист Вітчизни 0,5(+1) 

 Вибірково-обов’язкові 3 

15 Технології 1,5 

16 Мистецтво 1,5 

17 Інформатика  - 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

8 (6) 

Факультативи 
Факультативний курс «Зарубіжні 

письменники та Україна» 
1 

Курси за 

вибором 

Курс за вибором «Психологія ділового 

спілкування і основи ділового етикету» 
1 

Курс «Російська мова» 1 

Гранично допустиме навантаження на учня: 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 
38 

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.  
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові 

години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою 

корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися самим учнем за рахунок додаткових 

годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.  
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Наказ МОН України від  20.04.2018 №406 (таблиця 2,3) 

 

 

Типовий навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою  

національної меншини (**** російською)  мовою навчання 

 на 2018 – 2019 н.р. 

 

№ 

з/р 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Гр.2.1  

(10-А) 
Російська  мова навчання 

Таблиця 2,3 
Математичний  профіль 

 Базові предмети1 27 (29) 

1 Українська мова 2 

2 Українська література 2 

3 Перша іноземна мова (англійська)2 2 

4 Мова корінного народу, національної меншини (****російська)  1  

5 Література корінного народу, національної меншини3 1(+1) 

6 Історія України 1,5(+1)  

7 Всесвітня історія  1 

8 Громадянська освіта 1 

9 Алгебра 3(+3) 

10 Геометрія  3 

11 Біологія і екологія 2 

12 Географія  1,5 

13 Фізика і астрономія  3 

14 Хімія 1,5 

15 Фізична культура4 3 

16 Захист Вітчизни 0,5(+1) 

 Вибірково-обов’язкові 3 

17 Технології - 

18 Мистецтво 1 

19 Інформатика  2 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 
8 (6) 

Гранично допустиме навантаження на учня: 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 
1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.  
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додатков і 

години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою 

корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися самим учнем за рахунок додаткових 

годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 
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Наказ МОН України від  20.04.2018 №408 (таблиця 2, 3) 

 

 

 

Типовий навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням українською мовою навчання 

 на 2019 – 2020 н.р. 

№ 

з/р 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Гр.3.2  

(11-Б) 
Українська  мова навчання 

Таблиця 2,3 
Правовий профіль 

 Базові предмети1 26 (28) 

1 Українська мова 2 

2 Українська література 2 

3 Іноземна мова (англійська)2 2  

4 Зарубіжна література 1(+1) 

5 Історія України 1,5 (+1) 

6 Всесвітня історія  1 

7 Правознавство 0 (+3) 

8 Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 

9 Біологія і екологія 2 

10 Географія  1 

11 Фізика і астрономія  4 

12 Хімія 2 

13 Фізична культура4 3 

14 Захист Вітчизни 1,5 

 Вибірково-обов’язкові 3 

15 Технології 1,5 

16 Мистецтво 1,5 

17 Інформатика  - 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

9 (7) 

Факультативи 
Факультативний курс «Зарубіжні 

письменники та Україна» 
1 

Курси за 

вибором 

Курс за вибором «Психологія ділового 

спілкування і основи ділового етикету» 
1 

Курс «Російська мова» 1 

Курс «Ми – громадяни України» 1 

Гранично допустиме навантаження на учня: 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 
38 

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.  
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додатков і 

години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою 

корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися самим учнем за рахунок додаткових 

годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.  

 

 

 



24 
 

Наказ МОН України від  20.04.2018 №408 (таблиця 2, 3) 

 

 

Типовий навчальний план 

НВК "Ліцей-школа №14"  з навчанням мовою  

національної меншини (**** російською)  мовою навчання 

 на 2018 – 2019 н.р. 

 

№ 

з/р 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Гр.3.1  

(11-А) 
Російська  мова навчання 

Таблиця 2,3 
Математичний  профіль 

 Базові предмети1 26 (28) 

1 Українська мова 2 

2 Українська література 2 

3 Перша іноземна мова (англійська)2 2 

4 Мова корінного народу, національної меншини (****російська)  1 

5 Література корінного народу, національної меншини3 1 

6 Історія України 1,5(+1) 

7 Всесвітня історія  1 

8 Громадянська освіта 1 

9 Алгебра 3(+3) 

10 Геометрія  (+3) 

11 Біологія і екологія 2 

12 Географія  1 

13 Фізика і астрономія  4 

14 Хімія 2 

15 Фізична культура4 3 

16 Захист Вітчизни 1,5 

 Вибірково-обов’язкові 3 

17 Технології - 

18 Мистецтво 2 

19 Інформатика  1 

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, 

спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 
9 (7) 

Гранично допустиме навантаження на учня: 33 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 
1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.  
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додатков і 

години. 
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою 

корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися самим учнем за рахунок додаткових 

годин. 
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 
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Мережа класів НВК "Ліцей-школа № 14" на 2019-2020 н.р. станом на 01.06.2019 

 

 паралель 
кількість класів кількість учнів в класах 

 
класів учнів клас мова навчання кількість 

            1 2 64 
1а українська 33 

 
1б українська 31 

 

2 3 86 

2а українська 33 

 2б українська 31 

 2в українська 22 

 3 2 69 
3а українська 38 

 3б російська 31 

 4 2 70 
4а українська 37 

 
4б російська 33 

 

усього 1-4 

класів 
9 289 

 

5 3 80 

5а Українська 28 

 
5б Російська 28 

 5в Російська 24 

 6 2 68 
6а українська 34 

 6б російська 34 

 7 2 59 
7а українська  32 

 7б російська 27 

 8 2 66 
8а українська 31 

 8б російська 35 

 

9 3 69 

9а російська 29 

 
9б російська 23 

 9в українська 17 

 

усього 5-9 

класів 
12 342  

 10 2 
47 

 

10а російська 23 

 10б українська 24 

 11 2 38 
11а російська 20 

 11б українська 18 

 

усього 10-11 

класів 
4 85 

 

усього 1-11 

класів 25 716 

 ГПД 2 60 

       

       

 Директор НВК "Ліцей - школа №14"                                                Т.О. Никитович  
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Мережа класів з українською мовою навчання та контингенту учнів 

 НВК „Ліцей-школа №14” на 2019-2020 н.р. 

 

 

1-А  -  33 уч. 

 

1-Б – 31 уч. 

 

2-А -  33 уч. 

 

2-Б – 31 уч. 

 

2-В – 22 уч. 

 

3-А -  38 уч. 

 

4-А -  37 уч. 

 

5-А – 28 уч. 

 

6-А - 34 уч. 

 

7-А – 32 уч. 

 

8-А – 31 уч. 

 

9-В – 17 уч. 

 

10-Б – 24уч. 

 

11-Б – 18 уч. 

 

Всього:  409 уч. 

 

 

 

Директор НВК "Ліцей - школа №14"                                                Т.О. Никитович  
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Мережа класів з російською мовою навчання та контингенту учнів 

 НВК „Ліцей-школа №14” на 2019-2020 н.р. 

 

 

3-Б -  31  уч. 

 

4-Б -  33 уч. 

 

5-Б - 28  уч. 

 

5-В - 24  уч. 

 

6-Б -  34 уч. 

 

7-Б - 27  уч. 

 

8-Б – 35  уч. 

 

9-А – 29 уч.  

 

9-Б – 23  уч. 

 

10-А – 23  уч. 

 

11А - 20 уч. 

 

 

Всього:   307  уч. 

 

 

 

Директор НВК "Ліцей - школа №14"                                                Т.О. Никитович                           
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Перелік програм  

для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану  

навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа №14» Маріупольської міської ради 

Донецької області у 2019 – 2020  навчальному році 

 

№ 

з/п 
Клас 

Назва програми 

(тип курсу, назва, 

класи) 

Автор 

Коли і ким 

надано 

гриф/схвалення 

Кількість годин 

за 

програмою 
фактично 

Початкова школа 

1 3-Б 

 

Курс «Логіка»   О. Митник Лист МОН від 

25.07.2008 

№1/11 - 3478 

 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

 

 

 

 

2 4-Б Курс «Логіка»   О. Митник Лист МОН від 

25.07.2008 

№1/11 - 3478 

 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

 

 

 

 

Основна школа 

3 5-А Факультативний 

курс «Я-моє 

здоров’я-моє 

життя» 

Н.О.Лещук Лист № 1/11-

6200 від 

08.12.2008 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

4 5-А  Курс «Російська 

мова: Програма 

для 5-12 класів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

українською 

мовою навчання» 

Ж.О.Кошкіна Лист МОН від 

10.10.2006 

№1/11-5640 

2 (70 годин 

на рік) 

1,5 (51 

година на 

рік) 

5 5-А Факультативний 

курс 

«Математичні 

смарагди» 

Л.С.Домбровська Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

6 5-Б Факультативний 

курс 

«Математичні 

смарагди» 

Л.С.Домбровська Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

0,5 (17 

годин на 

рік) 

7 5-В Факультативний 

курс 

«Математичні 

смарагди» 

Л.С.Домбровська Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

0,5 (17 

годин на 

рік) 
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8 6-А Факультативний 

курс 

«Народознавство» 

С. П. Павлюк Протокол  МОН 

№4 від 

20.02.2009 року 

1 (35 годин 

на рік) 

0,5 (17 

годин на 

рік) 

9 6-А Факультативний 

курс 

«Математичні 

смарагди» 

Л.С.Домбровська Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

10 6-Б Факультативний 

курс 

«Математичні 

смарагди» 

Л.С.Домбровська Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

11 7-А Факультативний 

курс «Геометрія як 

практика, логіка та 

фантазія» 

Г.В.Апостолова Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

12 7-А  Курс «Російська 

мова: Програма 

для 5-12 класів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

українською 

мовою навчання» 

Ж.О.Кошкіна Лист МОН від 

10.10.2006 

№1/11-5640 

2 (70 годин 

на рік) 

2 (70 годин 

на рік) 

13 7-Б Факультативний 

курс «Геометрія як 

практика, логіка та 

фантазія» 

Г.В.Апостолова Протокол МОН 

від 24.06.2010 р. 

№4 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

14 8-А  Курс «Російська 

мова: Програма 

для 5-12 класів 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів з 

українською 

мовою навчання» 

Ж.О.Кошкіна Лист МОН від 

10.10.2006 

№1/11-5640 

2 (70 годин 

на рік) 

1,5 (51 

годин на 

рік) 

15 8-А Курс «Особиста 

гідність. Безпека 

життя. 

Громадянська 

позиція» курс з 

психології для 

учнів 7-11 класів 

Авєльцева Т.П., 

Бойчук Н.І.,   

Москвіна Н.О. та 

інші 

 

Постанова 

Кабінету 

міністрів 

України від 

24.02.2016 № 

111 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

16 8-А Факультативний 

курс «Хімія і 

довкілля»  

Т. Вороненко Лист МОН від 

20. 11. 2009 

№1/11-9428 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 
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17 8-Б Факультативний 

курс «Хімія і 

довкілля»  

Т. Вороненко Лист МОН від 

20. 11. 2009 

№1/11-9428 

1 (35 годин 

на рік) 

0,5 (17 

годин на 

рік) 

18 8-Б  Курс за вибором 

«Психологія 

ділового 

спілкування і 

основи ділового 

етикету»  

І.С.Ропацька Наказ МОН  від 

06.08.2013 № 

1106  

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

19 9-А Курс 

«Громадянська 

освіта» 

Р.А.Арцишевський,          

Т.В. Бакка 

Протокол  МОН 

від 25. 04.2001 

року №1/1 1-

2216 

1 (35 годин 

на рік) 

0,5 (17 

годин на 

рік) 

20 9-Б Курс 

«Громадянська 

освіта» 

Р.А.Арцишевський,          

Т.В. Бакка 

Протокол  МОН 

від 25. 04.2001 

року №1/1 1-

2216 

1 (35 годин 

на рік) 

0,5 (17 

годин на 

рік) 

21 9-В Курс 

«Громадянська 

освіта» 

Р.А.Арцишевський,          

Т.В. Бакка 

Протокол  МОН 

від 25. 04.2001 

року №1/1 1-

2216 

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

22 9-В  Курс «Російська 

мова: Програма 

для 5-12 класів 

загальноосвітніх 

навчальних  

закладів з 

українською 

мовою навчання» 

Ж.О.Кошкіна Лист МОН від 

10.10.2006 

№1/11-5640 

2 (70 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

Старша школа 

23 10-Б Факультатив ний 

курс з літератури 

«Зарубіжні 

письменники та 

України» 

І.Волинець Лист МОН від 

29.06.2010 

№1.4/18-Г-360 

1 (34 

години на 

рік) 

1 (34 

години на 

рік) 

24 10-Б  Курс за вибором 

«Психологія 

ділового 

спілкування і 

основи ділового 

етикету»  

І.С.Ропацька Наказ МОН  від 

06.08.2013 № 

1106  

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 
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25 10-Б  Курс «Російська 

мова: Програма 

для 5-12 класів 

загальноосвітніх 

навчальних  

закладів з 

українською 

мовою навчання» 

Ж.О.Кошкіна Лист МОН від 

10.10.2006 

№1/11-5640 

2 (70 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

26 11-Б  Курс «Російська 

мова: Програма 

для 5-12 класів 

загальноосвітніх 

навчальних  

закладів з 

українською 

мовою навчання» 

Ж.О.Кошкіна Лист МОН від 

10.10.2006 

№1/11-5640 

2 (70 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

27 11-Б  Курс за вибором 

«Психологія 

ділового 

спілкування і 

основи ділового 

етикету»  

І.С.Ропацька Наказ МОН  від 

06.08.2013 № 

1106  

1 (35 годин 

на рік) 

1 (35 годин 

на рік) 

28 11-Б Факультатив ний 

курс з літератури 

«Зарубіжні 

письменники та 

України» 

І.Волинець Лист МОН від 

29.06.2010 

№1.4/18-Г-360 

1 (34 

години на 

рік) 

1 (34 

години на 

рік) 

29 11-Б Курс «Ми 

громадяни 

України» 

О.І.Пометун  Лист МОН від 

20.06.2001 р. 

№1/11-2816 

1,5 (51 

година на 

рік) 

1 (34 годин 

на рік) 

 

 

 

 

 


