
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану базової та профільної загальної середньої освіти 

 ліцею №10 м. Ковеля 

на 2021-2022 н. р. 

Навчальний план ліцею № 10 м. Ковеля на 2021 - 2022 навчальний рік розроблено 

на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2002 за  №229/6517, наказів 

Міністерства освіти і науки України №405 від 20.04.2018 «Про    затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» та №408 від 20.04.2018 

«Про    затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти IIІ 

ступеня». В робочих навчальних планах школи на 2021-2022 навчальний рік дотримано 

норми гранично допустимого навантаження на одного учня, які не перевищують меж, 

встановлених Типовими освітніми програмами. 

Навчальний план для 5-11 класів розроблено на підставі навчальних планів:   

- для  5-9-х  класів –  у відповідності  з Типовою освітньою програмою, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №405, (таблиця 

1); 

- для 10-11 класів – відповідно до Типової освітньої програми, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №408, (таблиці 2, 3); 

Робочий навчальний план включає інваріантну, сформовану на державному рівні, 

та варіантну складові. 

При розподілі варіантної складової враховано, що гранично допустиме 

навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури та індивідуальні 

заняття не враховуються при визначенні цього показника.  

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу  ліцею за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Кількість 5-9 класів  - 18 (488 учнів). 

Для 5-А,Б,В,  класів  навчальний план  складено відповідно до таблиці №1 Типової 

освітньої програми. 

Варіативна складова розподілена таким чином: 

- на факультативні заняття виділено: 

у 5-А і 5-Б класах  по 1 годині «У колі літературних героїв» із зарубіжної літератури; 

- на індивідуальні та групові   консультації у 5-х класах відведено 3 години: з української 

мови по 1 годині у 5-А і 5-Б класах, з англійської мови 1 година у 5-В класі. 

Гранично допустиме навантаження на учня витримано. 

Для 6-А,Б,В,Г класів робочий навчальний план складено відповідно до таблиці №1 

Типової освітньої програми. 

Варіативна складова розподілена таким чином: 

У 6 - В, Г класі додатково виділено по 2 год. на поглиблене вивчення англійської 

мови. 

- на факультативні заняття виділено 1 год. у  6-Г класі - «Польська мова»; 

- на індивідуальні та групові   консультації у 6-х класах відведено 2 години: з української 

мови 1 год. у 6-А класі та з історії 1 год. у  6-Б класі. 

Гранично допустиме навантаження на учня витримано. 



Для 7-А,Б,В,Г класів робочий навчальний план складено відповідно до таблиці №1 

Типової освітньої програми. 

Варіативна складова розподілена таким чином: 

У 7-А,Б,В класах додатково виділено по 2 год. на поглиблене вивчення англійської 

мови. 

- на факультативні заняття виділено 1 год.  у 7-Г класі  - «Польська мова»; 

- на індивідуальні та групові   консультації – 1 год. з англійської мови в 7-Г класі. 

Гранично допустиме навантаження на учня витримано. 

Для 8-А,Б,В,Г класів робочий навчальний план складено відповідно до таблиці №1 

Типової освітньої програми. 

Варіативна складова розподілена таким чином: 

- У 8-А та Г класах додатково виділено по 2 год на  вивчення польської мови, у 8-Б класі - 

2 год на поглиблене вивчення англійської мови. 

- на факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»  виділено 1 год. у 8-Б 

класі.  

- на індивідуальні заняття та консультації відведено по 1 годині з географії та фізики у 8-В 

класі. 

Гранично допустиме навантаження на учня витримано. 

Для 9-А,Б,В класів робочий навчальний план складено відповідно до таблиці №1 

Типової освітньої програми. Варіативна складова робочого навчального плану 

розподілена таким чином: 

Варіативна складова розподілена таким чином: 

- у 9-А та 9-В  класах додатково виділено по 2 год на  вивчення польської мови; 

- на факультативи та індивідуальні  консультації годин не відведено. 

Гранично допустиме навантаження на 1 учня витримано. 

Кількість 10-11 класів – 4  ( 81 учень). 

Для 10-11 класів робочий навчальний план складено відповідно до таблиці № 2,3 

Типової освітньої програми (наказ МОН від 20.04.2018 р. №408).  

Учні 10 - А кл.  поглиблено вивчають українську мову та історію України. На 

вивчення цих предметів додатково виділено 3,5 години (2 на українську мову та 1,5 на 

історію України).  

Також з варіативної складової робочого навчального плану додатково виділено по 

1 год. на вивчення англійської мови та математики та 0,5 год. на вивчення географії. 

10-Б клас на профільному рівні вивчає алгебру та геометрію. На вивчення цих 

предметів з варіативної частини робочого навчального плану разом виділено 6 годин: 4,5 

год. на алгебру і 1,5 год. на геометрію. 

Обов’язково вибіркові предмети в обох 10-х класах – технології, на вивчення яких 

відведено 1 годину в тиждень та мистецтво, на яке відведено 2 години в тиждень в 2021-

2022 н. р.. 

Учні 11- А кл.  поглиблено вивчають українську мову та літературу. На вивчення 

цих предметів додатково виділено 4 години (по дві на українську мову та на українську 

літературу).  

Також з варіативної складової робочого навчального плану додатково виділено 1 

годину на вивчення англійської мови та 1 годину на вивчення математики. 



11-Б клас на профільному рівні вивчає алгебру та геометрію. На вивчення цих 

предметів з варіативної частини робочого навчального плану разом виділено 6 годин: 4,5 

год. на алгебру і 1,5 год. на геометрію. 

Додатково виділено 1 год. На індивідуальну консультацію з географії. 

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не мають цілої 

кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом чергування, а саме: 

- у 5-х та 6-х класах у першому семестрі буде 3 години української мови на тиждень, а в 

другому – 4;  

- у 7-х класах у першому семестрі буде 3 години української мови на тиждень, а в другому 

– 2, хімії у першому семестрі 1 година на тиждень, а в другому 2; 

- у 8 класах у першому семестрі буде 1 година історії України на тиждень, а в другому 2; 

- у 9-х класах історія України буде чергуватись з географією по тижнях ( один тиждень 2 

години історії України і 1 географії, а на наступний 2 години географії і 1 історії України); 

- предмет «Захист України»  в 10-А, 10-Б класах буде чергуватись із хімією за тижнями 

(один тиждень 2 години «Захисту України» і 1 година хімії, а на наступний 2 години хімії 

і 1 «Захисту України»);  

- у 10-Б класі історія України буде чергуватись з географією по тижнях ( один тиждень 2 

години історії України і 1 географії, а на наступний 2 години географії і 1 історії України); 

- «Захист України» в 11-х класах - 2/1 (2 год. в першому семестрі і 1 год. в другому); 

- технології в 11-х класах 1/2 ( 1 година в першому семестрі і 2 години в другому); 

- інформатика в 11-х класах буде чергуватись з історією України по тижнях. 
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