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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочого навчального плану 

Маріупольського міського ліцею 

на 2016-2017 навчальний рік 

 

Комунальний заклад «Маріупольський міський ліцей Маріупольської 

міської ради Донецької ради» (далі Ліцей) – загальноосвітній навчальний 

заклад ІІ-III ступеня з профільним і допрофільним навчанням, що забезпечує 

потреби громадян у загальній середній освіті. 

Ліцей здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією 

України,  Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", з 

новим  Державним стандартом  базової і повної загальної середньої освіти, 

іншими законодавчими актами України, актами Президента України,  

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і  науки,  інших  

центральних органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про 

загальноосвітній навчальний заклад (затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.06.2000 р. № 946), Інструкцією про організацію та 

діяльність Ліцею та власним Статутом. 

Відповідно до рішення виконкому Маріупольської міської  ради від 

30.04.1996р. за № 97. Ліцей знаходиться у комунальній власності 

Маріупольської міської ради. 

Ліцей є юридичною особою, має рахунки в установах банків, 

самостійний баланс, бланки зі своєю назвою та реквізитами, штамп, гербову 

печатку. 

Юридична адреса Ліцею: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Миру, 79; 

телефон:   33-22-70. 

До складу Ліцею входять  проліцейські 7 класи (відповідно до рішення 

виконкому  Маріупольської  міської   ради від  22.05. 2012 р. за №6/9-1961). 

Головна мета Ліцею – задоволення освітніх потреб суспільства і 

держави, формування творчої особистості, створення передумов до 

подальшого навчання у вищих навчальних закладах у галузі філології, 

права, історії, економіки, фізики, математики, комп’ютерних 

технологій, іноземних мов. Забезпечення всебічного розвитку дитини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її нахилів, здібностей та 

обдарованості, виховання її як патріота-громадянина України. 

Формування в учнів системи знань про природу, людину і суспільство, 

моральних якостей, сприяння їхньому фізичному вдосконаленню та 

професійному самовизначенню. 

У Ліцеї – 16 груп, в яких навчається 459 учнів 7-11 класів. Мова 

навчання – російська. 

Ліцей працює за п’ятиденним режимом навчання, тривалість уроку – 45 

хвилин. З метою ефективного використання навчального часу, адаптації 

ліцеїстів до умов навчання у вищих навчальних закладах в Ліцеї 

встановлюється спарена система проведення уроків. Тривалість перерв між 
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уроками однієї пари – не менш 10 хвилин, велика перерва не менш 15 

хвилин. 

Зміст навчання в Ліцеї визначається робочим навчальним планом та 

навчальними програмами. 

Робочий навчальний план  покликаний дати цілісне уявлення про 

структуру навчально-виховного процесу в Ліцеї. Він складений на основі 

наступних типових навчальних планів: 

 для 7-х класів (7-А, 7-Б) – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН 

від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додатки 11); 

 для 8-х класів (11 група, 12 група) – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу 

МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток 4); 

 для 8-х класів (13 група, 14 група)  – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими 

наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу 

МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток 2, 8); 

 для 8-х класів (15 група) – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом 

МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН 

від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток 11); 

 для 9-х класів з вивченням двох іноземних мов (21 група, 22 група) – 

за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

рекомендованими листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321 (додаток  

1); 

 для 9 класу (23 група) – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 

від 23.02.2004 р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 

05.02.2009 р. №66 (додатки 4, 22);  

 для 10-11 класів (31 група, 32 група, 41 група, 42 група) – за 

Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 
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ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010р. №834 зі 

змінами, внесеними наказом  МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додатки 1, 

15, 23);    

 для 10-11 класів (33 група, 43 група) – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими 

наказом МОН України від 27.08.2010р. №834 зі змінами, внесеними наказом  

МОН України  від 29.05.2014 № 657 (додатки 1, 16, 23).     

Навчальний план спрямований на реалізацію основних ідей та 

положень Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», 

вимог законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту, 

“Національної доктрини розвитку освіти України”, Концепції загальної 

середньої освіти, Державного стандарту  базової і повної загальної середньої 

освіти,  концепції діяльності та розвитку Ліцею. В ньому розкрито структуру 

змісту освіти через інваріантну та варіативну складові, окреслені профільні 

напрями та розподіл годин між ними за роками навчання, визначено 

гранично допустиме тижневе навантаження учнів для кожного класу, 

враховано кількість годин, що фінансуються з бюджету. Враховано також, 

поділ класів на групи, при вивченні окремих предметів (українська та 

іноземні мови (англійська, німецька, французька), фізкультура, інформатика, 

інформаційні технології, трудове навчання) та під час проведення лекційно-

семінарських занять з профільних предметів (алгебра, геометрія, фізика, 

хімія, біологія, українська література).  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів для посилення 

індивідуальної та профільної роботи з учнями здійснюється відповідно 

наказу МОН України № 128 від 20.02.2009р. 

Початковий етап диференціації починається в 8-9 класах основної 

школи, де вона має попередній, орієнтовний характер, тому доцільно вже в 

цих класах ввести елементи лекційно-семінарських занять. На сучасному 

етапі функціонування нашого закладу спрямовано на розвиток старшої 

профільної школи, тобто її орієнтації на диференціацію, варіативність, 

багатопрофільність, інтеграцію загальної та допрофесійної освіти. 

При складанні  навчального плану на 2016-2017 н. р. за  потребами 

профільного навчання з урахуванням  кадрового та навчально-методичного 

забезпечення години інваріантної складової було перерозподілено між 

навчальними предметами у межах 15 відсотків, при цьому предмети 

інваріантної складової з навчального процесу не вилучено, а години на 

вивчення предметів інваріантної складової були перерозподілені у сторону 

зменшення не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками Типових 

навчальних планів (Додаток до листа МОН України від 11.06.2014р.,  №1/9-

303).  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. 

№24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти» (зі змінами) години фізичної культури не враховуються 
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при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. Навчальні 

заняття з фізичної культури в ліцеї плануються відповідно до віково-

гендерних особливостей учнів, їхніх інтересів, матеріально-технічного та 

кадрового забезпечення навчального процесу. Змістовне наповнення 

предмету «Фізична культура» (на підставі рішення методичного об’єднання 

«Природознавство», протокол № 5 від 14.06.2016 р.) формується з 

варіативних модулів:  

7 клас – спортивні ігри, легка атлетика, гімнастика, у які включені 

засоби теоретичної та загально-фізичної підготовки.  

8 клас – спортивні ігри, легка атлетика, гімнастика, у які включені 

засоби теоретичної та загально-фізичної підготовки. 

9 клас – спортивні ігри, легка атлетика, гімнастика, у які включені 

засоби теоретичної та загально-фізичної підготовки. 

10 клас – спортивні ігри, легка атлетика, гімнастика, у які включені 

засоби теоретичної та загально-фізичної підготовки. 

11 клас – спортивні ігри, легка атлетика, гімнастика, у які включені 

засоби теоретичної та загально-фізичної підготовки. 

У ліцеї гранично допустиме  навантаження учнів при п’ятиденному 

робочому тижні не перевищує санітарно-гігієнічних норм  (ДСан Пін 5.5.2. 

008-01). 

Навчальний план передбачає формування рівня освітньої підготовки 

учнів, необхідного для продовження навчання у вищих навчальних закладах 

відповідно до обраного профілю. Повноцінність загальної середньої освіти 

забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини 

навчального плану.  

У групах філологічного напряму введені додаткові предмети: 

журналістика (варіативна складова), інформаційні технології (інваріантна 

складова). В групах «Іноземні мови» мова, яка вивчається розглядається як 

профільна мовна підготовка – цей рівень передбачає більш гнучке і вільне 

володіння учнями іноземною мовою. Навчання іноземної мови у профільних 

класах здійснюється за спеціалізованими підручниками та навчальними 

програмами для загальноосвітніх навчальних закладів «Іноземні мови 

(профільний рівень). 10-11 класи», Київ, 2010. 

У групах технологічного напряму збільшена кількість годин на 

вивчення математики, фізики, інформатики, хімії, біології. Технологічна 

освіта в 7-11 класах ліцею спрямовується на вивчення інформаційних 

технологій, навчальні програми яких побудовані за модульною системою. 

Варіативні модулі обираються відповідно до матеріально-технічної бази, 

фахової підготовленості вчителя та бажання учнів. Інформаційні технології в 

ліцеї спрямовані на вивчення модулів: комп’ютерна графіка, веб-дизайн, 

комп’ютерне моделювання тощо (на підставі рішення кафедри «Фізика та 

інформатика», протокол № 5 від 14.06.2016 р.).  

Вивчення екології у 11-х класах здійснюється інтегровано з 

біологією, тому на інтегрований курс відводиться 2 години на тиждень (1,5 – 

біологія + 0,5 – екологія).  
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Навчальний план для 7-8 класів розроблений на виконання Закону 

України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти».  

У 7-8-х класах продовжується вивчення другої іноземної мови та 

інформатики – навчального предмету, покликаного сформувати в учнів 

уявлення про основні інформаційні процеси в природі, суспільстві, техніці, 

функціонування засобів інформаційних та комунікативних технологій, 

основні компоненти програмного забезпечення; виробити в школярів уміння 

та навички користувача інформаційними засобами.  

У 7-9-х класах вивчається курс «Основи здоров’я» – предмет, що 

інтегрує знання з валеології та безпеки життєдіяльності та має на меті 

ведення здорового способу життя. 

Для здійснення такого розподілу та реалізації якісного допрофільного 

та  профільного навчання в повному обсязі години варіативної складової 

відводяться на збільшення годин для вивчення окремих предметів 

інваріантної складової, а саме 

 Предмети 0 курс 

(7кл.) 

І курс  

(8 кл.) 

ІІ курс 

(9 кл.) 

ІІІ курс 

(10кл.) 

IV курс 

(11кл.) 

1.  Іноземна мова 2 1 - 11 13 

2.  Алгебра  - 6 2 3 2 

3.  Геометрія  - 1 1 1 1 

4.  Біологія  - 1 - 1,5 2 

5.  Хімія - 0,5 - - - 

6.  Фізика  - 1 0,5 2 1,5 

7.  Українська мова - - - 4 3 

8.  Українська література - - - 1 - 

9.  Інтегрований курс 

„Література” 

- - - 3 3 

10.  Інформатика  - 1 - 1,5 - 

11.  Інформаційні 

технології 

- - - 1,5 1,5 

12.  Фізична культура - - - 3 3 

Години варіативної складової, які залишилися, розподілилися таким 

чином: 

Предмети  

 

І курс 

(8 кл.) 

ІІІ курс 

(10кл.) 

IV курс 

(11кл.) 

Курси за вибором:    

1.  «Кроки до порозуміння» - 1,5 - 

Факультативи:    

1.  Основи журналістики - 2 2 

2.  Життєва компетентність особистості  - 1 1 

3.  «Рівний-рівному» - 1,5 - 

Індивідуальні заняття: І(8 кл.) ІІІ(10кл.)                  IV(11кл.) 

1.  Алгебра   - - 1 
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2.  Німецька мова - 1 2 

3.  Французька мова - - 1 

4.  Фізика  - 2 2 

Навчальні предмети: І(8 кл.) ІІІ(10кл.)                  IV(11кл.) 

5.  Російська мова 2 - - 

Години варіативної складової відводяться також на індивідуальну 

роботу з обдарованими учнями. Індивідуальні заняття проводяться з групою 

учнів з будь-якою наповнюваністю.  

Предмети інваріантної та варіативної складової робочого навчального 

плану, що не мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах 

шляхом чергування, а саме: 
№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 
7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Інваріантна складова І с. ІІ с. І с. ІІ с. І с. ІІ с. І с. ІІ с. І с. ІІ с. 

1.  Українська мова  2 3 - - - - - - - - 

2.  Друга іноземна мова - - 2 3 - - - - - - 

3.  Історія України  - - 2 1 1 2 2 1 1 2 

4.  Музичне мистецтво - - 1 - - - - - - - 

5.  Художня культура - - - - - 1 - 1 1 - 

6.  Людина і світ  - - - - - - - - 1 - 

7.  Біологія  - - - - 3 2 1 2 - - 

8.  Географія  - - - - 1 2 2 1 - - 

9.  Астрономія  - - - - - - - - - 1 

10.  Хімія  2 1 2 3 - - - - - - 

11.  Трудове навчання 

(інформаційна технологія) 
- - - - 1 - - - - - 

12.  Геометрія - - 3 2 - - - - - - 

13.  Основи здоров’я - - - 1 1 - - - - - 

14.  Курс за вибором «Кроки 

до порозуміння»  
- - - - - - - 1 - - 

15.  Факультатив «Рівний-

рівному»  
- - - - - - 1 - - - 

Структура 2016-2017 навчального року в Ліцеї встановлюється  у 

відповідності до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту”, 

листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 року №1/9-296 

«Про структуру 2016-2017 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів».   

Структуру навчального року та строки проведення канікул 

встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з 

відповідними органами управління освітою. Тривалість канікул протягом 

навчального року не може бути меншою 30 календарних днів. Рішення щодо 

запровадження карантину, припинення чи продовження навчального процесу 

з поважних причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і 

проведення державної підсумкової атестації/ зовнішнього незалежного 

оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), щодо 

доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, 

визначають дати проведення свята «Останній дзвінок» та вручення 
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документів про освіту загальноосвітні навчальні заклади приймають спільно 

з органами державної влади та органами місцевого самоврядування. 

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 основної та старшої школи, форму та терміни проведення 

Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.   

Навчальний план Маріупольського міського ліцею дає можливість: 

 зберегти наступність традицій ліцею; 

 повніше врахувати сучасне соціальне замовлення на ліцейську 

освіту; 

 індивідуалізувати навчальний процес на підставі розвитку 

творчої особистості ліцеїста; 

 поглиблювати науковий світогляд та відпрацьовувати навички 

науково-дослідної роботи; 

 формувати культурологічні поняття й  морально-етичне 

сприйняття світу; 

 готувати ліцеїстів до самоосвіти; 

 перемагати на предметних олімпіадах та науково-практичних 

конференціях МАН; 

 розвивати міжнародні зв’язки, приймаючи участь у міжнародних 

проектах. 
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 Наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 

№ 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 

664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток  11) 

 

Навчальний план  

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською мовою і вивченням двох іноземних мов 

на 2016-2017 навчальний рік 

 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

7-А кл. 7-Б кл. 

Інваріантна складова Додаток 11 Додаток 11 

16.  Українська мова  2,5 2,5 

17.  Українська  література 2 2 

18.  Перша іноземна мова (англійська) 2+(1) 2+(1) 

19.  Друга іноземна мова (німецька, 

французька) 
2 2 

20.  Мова національної меншини 

(російська) 
2 2 

21.  Інтегрований курс „Література”  2 2 
22.  Історія України  1 1 

23.  Всесвітня історія  1 1 

24.  Образотворче мистецтво
 
 1 1 

25.  Музичне мистецтво 1 1 

26.  Алгебра  2 2 

27.  Геометрія  2 2 

28.  Біологія  2 2 

29.  Географія  2 2 

30.  Фізика  2 2 

31.  Хімія  1,5 1,5 

32.  Трудове навчання (інформаційна 

технологія) 
1 1 

33.  Інформатика 1 1 

34.  Основи здоров’я 1 1 

35.  Фізична культура 3 3 

Разом  31+3+(1) 31+3+(1) 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження  на одного учня 

32 32 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

32+3 32+3 

 

 

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 

№ 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 

664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток  4) 

Навчальний план  

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  

з вивченням двох іноземних мов 

на 2016-2017 навчальний рік  

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

8 кл. 

(І курс, 11гр.) 

Іноземні мови 

 

8 кл. 

(І курс, 12гр.) 

Іноземні мови 

 

Інваріантна складова Додаток 4 Додаток 4 
1.  Українська мова  2 2 

2.  Українська  література 2 2 

3.  Перша іноземна мова (англійська, 

французька, німецька) 
5 5 

4.  Друга іноземна мова (англійська, 

німецька, французька) 
2+0,5 2+0,5 

5.  Мова національної меншини 

(російська) 
2 2 

6.  Інтегрований курс „Література”  2 2 

7.  Історія України  1,5 1,5 

8.  Всесвітня історія  1 1 

9.  Мистецтво 0,5 0,5 

10.  Алгебра 2 2 

11.  Геометрія 2 2 

12.  Біологія 2 2 

13.  Географія  2 2 

14.  Фізика 2 2 

15.  Хімія 2 2 

16.  Трудове навчання (інформаційна 

технологія) 
1 1 

17.  Інформатика 1 1 

18.  Основи здоров’я 0,5 0,5 

19.  Фізична культура 3 3 

Разом 33+3 33+3 

Додатковий час на навчальні 

предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та 

консультації 

0,5 0,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

33 33 

Всього (без урахування поділу класів 

на групи) 

33+3 33+3 

 

 

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 

№ 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 

664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток  8, 2) 

 

Навчальний план 

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  

на 2016-2017 навчальний рік 

 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

8 кл. 

(І курс, 13гр.) 

Інформаційно-

математична  

8 кл. 

(І курс, 14гр.) 

Фізико-

математична 

Інваріантна складова Додаток 8, 2 Додаток 8, 2 

1.  Українська мова  2 2 

2.  Українська  література 2 2 

3.  Іноземна мова (англійська, 

французька, німецька) 
2 2 

4.  Інтегрований курс „Література”  2 2 

5.  Історія України  1,5 1,5 

6.  Всесвітня історія  1 1 

7.  Мистецтво 1 1 

8.  Алгебра 2+3 2+3 

9.  Геометрія 2+0,5 2+0,5 

10.  Біологія 2 2 

11.  Географія  2 2 

12.  Фізика 2 2+(1) 

13.  Хімія 2 2 

14.  Трудове навчання (інформаційна 

технологія) 
1 1 

15.  Інформатика 2+(1) 2 

16.  Основи здоров’я 1 1 

17.  Фізична культура 3 3 

Години на вивчення спеціалізованих 

навчальних предметів, курсів 

3,5 3,5 

Разом 31+3+(1) 31+3+(1) 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття 

та консультації 

2 2 

Російська мова 1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

33+3 33+3 

 

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Наказ МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 

№ 409 (в редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 

664), із змінами згідно з наказом МОН України від 

12.12.2014 № 1465 (додаток  11) 

 

Навчальний план 

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  

на 2016-2017 навчальний рік 

 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

8 кл. 

(І курс, 15 гр.) 

Хіміко-біологічна 

Інваріантна складова Додаток 11 
1.  Українська мова  2 

2.  Українська  література 2 

3.  Перша іноземна мова  2 

4.  Друга іноземна мова 2 

5.  Російська мова 2 

6.  Інтегрований курс „Література”  2 

7.  Історія України  1,5 

8.  Всесвітня історія  1 

9.  Мистецтво 1 

10.  Алгебра 2 

11.  Геометрія 2 

12.  Біологія 2+(1) 

13.  Географія  2 

14.  Фізика 2 

15.  Хімія 2+(0,5) 

16.  Трудове навчання (інформаційна 

технологія) 
1 

17.  Інформатика 2 

18.  Основи здоров’я 1 

19.  Фізична культура 3 

Разом 31,5+3+(1,5) 

Додатковий час на навчальні 

предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та 

консультації 

1,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

33 

Всього (без урахування поділу класів 

на групи) 

33+3 

 

 

 

 

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Лист МОН України №1/9-321 

від 14.06.05р. (додаток 1) 

 
 

Навчальний план  

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  

з вивченням двох іноземних мов 

на 2016-2017 навчальний рік  
 

 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

9 кл. 

(ІІ курс, 21 гр.) 

Іноземні мови 

9 кл. 

(ІІ курс, 22 гр.) 

Українська  філологія 

Інваріантна складова Додаток 1 Додаток 1 

1.  Українська мова  2 3 

2.  Російська мова 2 2 

3.  Іноземна мова (англійська, 

французька, німецька) 
4 3 

4.  Друга іноземна мова (англійська, 

французька, німецька) 
2 2 

5.  Українська  література 2 2 

6.  Зарубіжна література та література 

національної меншини  
2 2 

7.  Історія України  1,5 1,5 

8.  Всесвітня історія 1 1 

9.  Правознавство (практичний курс) 1 1 

10.  Художня культура 0,5 0,5 

11.  Алгебра 2 2 

12.  Геометрія 2 2 

13.  Біологія 2,5 2,5 

14.  Географія 1,5 1,5 

15.  Фізика 2 2 

16.  Хімія 2 2 

17.  Трудове навчання (інформаційна 

технологія) 
0,5 0,5 

18.  Інформатика 1 1 

19.  Основи здоров’я 0,5 0,5 

20.  Фізична культура 2 2 

 Разом  34 34 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття 

та консультації 

- - 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

34 34 

 

 

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Наказ МОН України від 23.02.2004 р. №132,  

зі змінами, внесеними наказом МОН України 

від 05.02.2009 р. №66 (додаток 4, 22) 

 

Навчальний план 

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  

на 2016-2017 навчальний рік  
 

 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

9 кл. 

(ІІ курс, 23гр.) 

Фізико-математична 

Інваріантна складова Додаток 4, 22 

1.  Українська мова  2 

2.  Іноземна мова (англійська) 2 

3.  Російська мова 2 

4.  Українська  література 2 

5.  Зарубіжна література та література 

національної меншини 
2 

6.  Історія України  1 

7.  Всесвітня історія 1 

8.  Правознавство (практичний курс) 1 

9.  Художня культура 0,5 

10.  Алгебра 3+(2) 

11.  Геометрія 2+(1) 

12.  Біологія 2,5 

13.  Географія 1 

14.  Фізика 2,5+(0,5) 

15.  Хімія 2 

16.  Трудове навчання (інформаційна 

технологія) 
0,5 

17.  Інформатика 1 

18.  Основи здоров’я 0,5 

19.  Фізична культура 2 

 Разом  30,5+(3,5) 

Додатковий час на навчальні предмети, 

факультативи, індивідуальні заняття 

та консультації 

3,5 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 

34 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 

34 

 

 

 

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Наказ МОН України №834 від 27.08.2010р.   

зі змінами, внесеними наказом  МОН України   

від 29.05.2014 № 657 (додаток 1, 15, 23) 

Навчальний план 

Маріупольського міського ліцею 

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин 

з вивченням двох іноземних мов на 2016-2017 навчальний рік 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

10кл. 

(31гр.) 

Іноземні 

мови 

10кл. 

(32гр.) 
Українська  

філологія 

11кл. 

(41гр.) 

Іноземні 

мови 

11кл. 

(42гр.) 

Іноземні 

мови 

Інваріантна складова Додатки 

1, 15, 23 

Додатки 

1, 15, 23 

Додатки 

1, 15, 23 

Додатки 

1, 15, 23 

1.  Українська мова 1+(1) 1+(2) 1+(1) 1+(1) 

2.  Українська  література 2 2+(1) 2 2 

3.  Російська мова 1 1 1 1 

4.  Іноземна мова (англійська, французька, німецька) 3+(4) 3+(2) 3+(4) 3+(4) 

5.  Друга іноземна мова (англійська, французька, 

німецька) 

1+(2) 1+(2) 1+(2) 1+(2) 

6.  Інтегрований курс „Література” 1+(1) 1+(1) 1+(1) 1+(1) 

7.  Історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 

8.  Всесвітня історія 1 1 1 1 

9.  Правознавство 1 1 - - 

10.  Економіка - - 1 1 

11.  Людина і світ - - 0,5 0,5 

12.  Художня культура 0,5 0,5 0,5 0,5 

13.  Математика 3 3 3 3 

14.  Алгебра - - - - 

15.  Геометрія - - - - 

16.  Астрономія - - 0,5 0,5 

17.  Біологія 1+(0,5) 1+(0,5) - - 

18.  Біологія, екологія - - 1,5+(0,5) 1,5+(0,5) 

19.  Географія 1,5 1,5 - - 

20.  Фізика 2 2 2 2 

21.  Хімія 1 1 1 1 

22.  Технології (інформаційні) 0,5+(0,5) 0,5+(0,5) 0,5+(0,5) 0,5+(0,5) 

23.  Інформатика 0,5+(0,5) 0,5+(0,5) 1 1 

24.  Фізична культура 1+(1) 1+(1) 1+(1) 1+(1) 

25.  Захист Вітчизни 1 1 1 1 

Разом 24,5+(10,5) 24,5+(10,5) 25+(10) 25+(10) 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 

13,5 13,5 13 13 

Курси за вибором:     

 «Кроки до порозуміння» (17 г.) 0,5 0,5   

Факультативи:     

 Життєва компетентність особистості (35г) 1   1 

 Основи журналістики (70 г.)  2 2  

 «Рівний-рівному» (17г) 0,5 0,5   

Індивідуальні заняття:     

 з німецької мови  1   2 

 з французької мови    1  

Гранично допустиме навчальне навантаження на одного 

учня 

33 33 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38 38 38 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина 
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Наказ МОН України №834 від 27.08.2010р.   

зі змінами, внесеними наказом МОН України   

від 29.05.2014 № 657 (додатки 1, 16, 23) 

 

Навчальний план 

Маріупольського міського ліцею  

з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин  

 на 2016-2017 навчальний рік  

 

№  

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

10кл. (33гр.) 

Фізико-математична 

11кл. (43гр.) 

Фізико-математична 

Інваріантна складова Додатки 1, 16, 23 Додатки 1, 16, 23 

1.  Українська мова  1+(1) 1+(1) 

2.  Українська  література 2 2 

3.  Російська мова 1 1 

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

5.  Інтегрований курс „Література” 1+(1) 1+(1) 

6.  Історія України  1,5 1,5 

7.  Всесвітня історія 1 1 

8.  Правознавство  1 - 

9.  Економіка - 1 

10.  Людина і світ - 0,5 

11.  Художня культура 0,5 0,5 

12.  Алгебра

 2+(3) 3+(2) 

13.  Геометрія

 2+(1) 2+(1) 

14.  Астрономія - 0,5 

15.  Біологія 1+(0,5) - 

16.  Біологія, екологія - 1+(1) 

17.  Географія  1,5 - 

18.  Фізика 3+(1) 2,5+(1,5) 

19.  Хімія 1 1 

20.  Технології (інформаційні)  0,5+(0,5) 0,5+(0,5) 

21.  Інформатика 0,5+(0,5) 1 

22.  Фізична культура 1+(1) 1+(1) 

23.  Захист Вітчизни 1 1 

Разом 24,5+(10,5) 25+(10) 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 13,5 13 

Курси за вибором:   
 «Кроки до порозуміння» (17 г.) 0,5  

Факультативи:   
 «Рівний-рівному» (17г) 0,5  

Індивідуальні заняття:   
  з фізики 2 2 
  з алгебри  1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на 

одного учня 
33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 38 38 
  

Загальноосвітній навчальний заклад замість математики може вивчати окремо курси алгебра і 

геометрія, за рахунок часу, відведеного на поглиблене вивчення предметів.  

 

 

Директор                                           Т.О. Акульшина  


