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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до річного навчального плану  

Харківського приватного ліцею «Ангстрем» Харківської області 

 

 

І. Загальні  засади 

 

Харківський приватний ліцей «Ангстрем» Харківської області (далі – Ліцей 

«Ангстрем») здійснює планування діяльності на підставі ст.53 Конституції України, 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного 

стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової середньої освіти, 

Державного стандарту профільної середньої освіти, Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти, Положення про дистанційну форму здобуття 

повної загальної середньої освіти (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.09.2020 № 1115) та власного Статуту. 

Харківський приватний ліцей «Ангстрем» Харківської області зареєстровано 

Харківським міським управлінням юстиції (свідоцтво про державну реєстрацію 

№ 1004801070004067624) 26.11.2020, має державну ліцензію АА № 214791 від 

12.02.2016, видану Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти, яка була 

переоформлена, про що є Розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації «Про переоформлення ліцензії» від 11 лютого 2021 № 45 (п.1). 

(початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня 

освіта). За Статутом Ліцей «Ангстрем» є приватним ліцеєм. 

Ліцей «Ангстрем» здійснює освітній процес за груповою та індивідуальною 

дистанційною та дуальною (дистанційно-очною) формами навчання у вигляді 

самостійної роботи учнів, групових та індивідуальних консультацій зі застосуванням 

інформаційно-комунікаційних технологій. За Статутом Ліцей «Ангстрем» може 

здійснювати контрольні заходи дистанційно за умови забезпечення автентифікації 

учня або очно, що визначається адміністрацією ліцею з урахуванням побажань 
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батьків учнів.  

Дистанційна форма навчання у Ліцеї «Ангстрем» організована за такою 

схемою: учень має постійний доступ до шкільного освітнього порталу, де розміщено 

річний навчальний план відповідного класу, для кожного навчального предмету – 

перелік тем, уроків, які містять навчальний матеріал, посилання на підручники та 

посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Раціональний 

режим роботи учнів передбачає самостійну роботу з електронними та паперовими 

носіями, консультації з учителями за допомогою Skype та Big Blue Button.  

Дистанційна форма навчання не передбачає безперервної роботи з екраном 

персонального комп’ютера, таким чином не порушує Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти.  

За Статутом Ліцею «Ангстрем» медичне обслуговування учнів забезпечується 

батьками і здійснюється закладами охорони здоров’я за місцем проживання. Оскільки 

робоче місце учня знаходиться вдома, відповідальність за його улаштування і 

обладнання покладається на батьків, з якими проводяться на початку навчального 

року інструктивно-консультаційні співбесіди. Організацію режиму праці на 

персональному комп’ютері та дотримання санітарних правил і норм також 

контролюють батьки. Педагогічний супровід здійснюють вчителі Ліцею «Ангстрем». 

Мови навчання – українська (1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-Аі, 

10-Ал, 10-Ам, 11-Аі, 11-Ал, 11-Ам), російська (1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-Б, 7-Б, 8-Б,     

9-Б, 10-Бі, 10-Бл, 10-Бм, 11-Бі, 11-Бл, 11-Бм). 

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів у 10-х та 11-х класах навчання організовується з вивченням 

математики (10-Ам, 10-Бм, 11-Ам, 11-Бм), історії (10-Аі, 10-Бі, 11-Аі, 11-Бм) та 

англійської мови (10-Ал, 10-Бл, 11-Ал, 11-Бл) на профільному рівні.  

З метою виконання Державних стандартів початкової, базової та профільної 

середньої освіти навчальний план Ліцею «Ангстрем» на 2022/2023 навчальний рік 

складено наступним чином: 

-  для 1-2-х класів – за типовою освітньою програмою для учнів 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, 
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затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743 – 

додатки 1, 2; 

-  для 3-4-х класів – за типовою освітньою програмою для учнів 3-4 класів закладів 

загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743 – 

додатки 3. 4; 

- для 5-х класів – за типовою освітньою програмою для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2021 № 235 – додатки 5, 6; 

- для 6–9-х класів – за типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 405  – додатки 7, 8; 

- для 10-11-х класів – за типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 № 1493) 

(таблиця 2, 3) – додатки 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 

Навчальний план Ліцею «Ангстрем» включає інваріантну складову, сформовану  на 

державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на 

вивчення навчальних предметів інваріантної складової, індивідуальних занять та 

консультацій, а саме:  

- у 1-х класах мовно-літературна освітня галузь реалізуються через такі 

інтегровані курси: у класах з українською мовою навчання через інтегрований курс 

«Українська мова. Навчання грамоти», у класах з російською мовою навчання через 

інтегрований курс «Російська мова. Навчання грамоти»; 

- у 2-х класах мовно-літературна освітня галузь реалізуються через такі 

інтегровані курси: у класах з українською мовою навчання через інтегрований курс 

«Українська мова та читання», у класах з російською мовою навчання через 

інтегрований курс «Російська мова та читання» та «Українська мова та читання»; 
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- у 3-4-х класах мовно-літературна освітня галузь реалізуються через такі 

інтегровані курси: у класах з українською мовою навчання через навчальні предмети  

«Українська мова» та «Літературне читання», у класах з російською мовою навчання 

навчальні предмети «Російська мова» та «Літературне читання (російське), 

«Українська мова» та «Літературне читання (українське)». 

У 1-4-х класах природнича, соціальна і здоров`язбережувальна, громадянська та 

історична освітні галузі будуть реалізовуватися через інтегрований курс «Я 

досліджую світ» по 3 години на тиждень (природнича – 2 години, соціальна і 

здоров`язбережувальна – 0,5 годин, громадянська та історична – 0,5 годин). 

У 1-4-х класах зміст технологічної освітньої галузі реалізується через 

навчальний предмет «Дизайн і технології» по 1 годині на тиждень. 

У 2-4-х класах зміст інформатичної освітньої галузі реалізується через 

навчальний предмет «Інформатика» по 1 годині на тиждень. 

У 1-4-х класах мистецька освітня галузь буде реалізовуватися окремими 

навчальними предметами «Образотворче мистецтво» та  «Музичне мистецтво». 

У 5-х класах у межах природничої галузі вивчається інтегрований курс 

«Довкілля» по 2 години на тиждень, у межах мистецької галузі вивчаються окремі 

предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» по 1 годині на тиждень, 

зміст соціальної і здоров’язбережувальної галузі реалізується через інтегрований 

курс «Здоров’я, безпека та добробут» по 1,5 години на тиждень. В рамках 

інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» вивчається предмет «Етика». 

У межах галузі «Суспільствознавство» у 6-х класах вивчається інтегрований курс 

«Всесвітня історія. Історія України». 

З метою кращого засвоєння програмового матеріалу та якісної підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання введено додаткові години: 

- на вивчення математики у 10-Бі та 11-Бі класах (по 0,5 години на тиждень), у 10-Аі та 

11-Аі класах (по 1,5 години на тиждень), у 10-Ал та 11-Ал (2 години на тиждень)  та у 10-

Бл та 11-Бл (1 година на тиждень); 
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- у 10-Ал та 11-Ал класах з метою кращого засвоєння програмового матеріалу та якісної 

підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання введено додаткові години на 

вивчення історії України (1 година на тиждень);  

- у 11-Аі, 11-Ал, 11-Ам, 11-Бі, 11-Бл та 11-Бм класах з метою кращого засвоєння 

програмового матеріалу та якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного 

оцінювання введено додаткові години на вивчення української мови (по 1 годині на 

тиждень).  

З метою реалізації навчальної програми профільного предмета в повному обсязі 

відводяться додаткові години на вивчення: 

- у 10-Бм класі «Алгебри і початків аналізу» (3 години на тиждень: 1 година з інваріантної 

та 2 - з варіативної складових навчального плану); 

- у 11-Бм класі «Алгебри і початків аналізу» (3 години на тиждень з варіативної складової 

навчального плану); 

- у 10-Бм та 11-Бм класах «Геометрії» (3 години на тиждень з інваріантної складової 

навчального плану для 11-Бм, 1 година на тиждень з інваріантної та 2 години з варіативної 

складових навчального плану для 10-Бм); 

- у 10-Ам та 11-Ам класах «Алгебри і початків аналізу» (3 години на тиждень 

з інваріантної складової навчального плану); 

- у 10-Ам та 11-Ам класах «Геометрії» (3 години на тиждень з інваріантної складової 

навчального плану); 

- у 10-Ал, 11-Ал, 10-Бл та 11-Бл класах «Іноземна мова (англійська)» (5 годин на тиждень 

з інваріантної складової навчального плану); 

- у 10-Аі, 10-Бі, 11-Аі та 11-Бі класах «Історії України» (по 1,5 годині на тиждень) та 

Всесвітньої історії (по 2 годин на тиждень) за рахунок інваріантної складової навчального 

плану та додаткові години на окремий профільний предмет «Історія України» (по 1 годині 

на тиждень) за рахунок варіативної складової навчального плану. 

З метою кращого засвоєння програмового матеріалу та створення умов подальшої 

профорієнтації  введено додаткові години на вивчення «Іноземної мови (англійської)» у 8-

А, 8-Б, 9-А та 9-Б класах (по 1 годині на тиждень) за рахунок варіативної складової 

навчального плану. 
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У 1-4-х класах з українською мовою навчання навчальний час, передбачений на 

варіативну складову буде використаний на предмет інваріантної складової 

«Українська мова. Навчання грамоти» та «Українська мова та читання» (7 годин з 

інваріантної та 1 година з варіативної складових робочого навчального плану), 

«Українська мова» (3,5 годин з інваріантної та 1 година з варіативної складових робочого 

навчального плану). 

У 1-4-х класах з російською  мовою навчання навчальний час, передбачений на 

варіативну складову буде використаний на предмет інваріантної складової 

«Українська мова та читання» (3 години з інваріантної та 1 година з варіативної 

складових робочого навчального плану), «Українська мова» (2 години з інваріантної та 

0,5 годин з варіативної складових робочого навчального плану), «Літературне читання 

(українське)» (2 години з інваріантної та 0,5 годин з варіативної складових робочого 

навчального плану). 

У старшій школі навчальний план містить окремі предмети суспільно-

гуманітарного та математично-природничого циклів. За рішенням педагогічної ради для 

реалізації змісту освіти, визначеного Державним стандартом, викладатимуться 

як вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» та «Технології» у 10-х класах (по 1,5 

години на тиждень)  та «Технології» в 11-х класах (3 години на тиждень). 

У 10-Бі, 10-Бл, 10-Бм, 11-Бі, 11-Бл, 11-Бм  класах з навчанням мовою корінного 

народу або національної меншини (російською) буде вивчатися курс за вибором 

«Російська мова» по 2 години на тиждень з варіативної складова навчального плану. 

Предмет «Фізична культура» реалізовуватиметься за рахунок модулів, які 

визначені за індивідуальним вибором учнів шляхом анкетування.  

Викладання предмета «Захист України» проводитиметься у 10-11-х класах 

по 1,5 години на тиждень за рахунок інваріантної складової річного навчального 

плану окремо для юнаків та дівчат, відповідно до державної навчальної програми, 

розрахованої на 1,5 години на тиждень. 

Предмет «Технології» у 10 класах (вивчення передбачається протягом двох 

навчальних років) реалізовуватиметься за рахунок модулів:  

- «Дизайн предметів інтер’єру»; 
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- «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва». 

Предмет «Технології» в 11 класах реалізовуватиметься за рахунок модулів: 

- «Дизайн предметів інтер’єру»; 

- «Техніки декоративно-ужиткового мистецтва»; 

- «Кулінарія». 

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмового 

матеріалу будуть введені години індивідуальних занять та консультацій з усіх 

предметів інваріантної складової навчального плану, які проводяться у вигляді 

індивідуального спілкування очно або за допомогою технологій Skype та Big Blue 

Button, а також у вигляді вебінарів для групи учнів за певною темою, які проводяться 

очно або за допомогою технології Big Blue Button: 

- у 5-А класі – 2 години на тиждень; 

- у 6-А класі – 3,5 години на тиждень; 

- у 7-А класі –2,5 години на тиждень; 

- у 8-А, 9-А, 10-Аі, 10-Ал, 10-Ам, 10-Бі, 10-Бл, 11-Аі, 11-Ал, 11-Ам, 11-Бі, 11-Бл 

класах – 2 години на тиждень. 

Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану 

викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і 

науки України. 

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого 

навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), 

викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова 

(0,5 години) – по 1 годині через тиждень. 
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ІІІ. Структура навчального року 

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту» та статті 10 Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» за рішенням педагогічної ради 

(протокол № 05 від 29.08.2022) 2022/2023 навчальний рік розпочинається 01 вересня 

і закінчується не пізніше 01 липня.  

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр –  

з 01 вересня по 23 грудня 2022 року, ІІ семестр – з 09 січня по 31 травня 2023 року. 

Протягом останнього місяця кожного семестру здійснюються контрольні заходи 

дистанційно (за умови забезпечення автентифікації учня) або очно. 

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: 

орієнтовно, осінні з 24 по 30 жовтня 2022 року, зимові з 26 грудня 2022 року по 

08 січня 2023 року, весняні з 27 березня по 02 квітня 2023 року. 

Навчальні екскурсії та навчальна практика у Ліцеї «Ангстрем» проводяться 

упродовж навчального року на підставі рішення засідання педагогічної ради 

(від 29.08.2022, протокол № 05). 

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників. 

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного 

Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України. 

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень. 

 

 

Директор Харківського  

приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області        О.В. Дудінова 
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Додаток 1  

складений відповідно до  

типової  освітньої  програми для 1-2-х класів 

закладів загальної середньої освіти  розробленої 

під керівництвом    О. Я. Савченко, 

затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.08.2022 № 743 

 

РІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

1-2-х класів з українською мовою навчання  
 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на 

тиждень у класах 

Інваріантна складова 1-А 2-А 

Мовно-літературна 

Українська мова. Навчання 

грамоти 
7+1 - 

Українська мова та читання - 7+1 

Іноземна мова (англійська) 2 3 

Математична Математика 4 4 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Природнича, соціальна 

і 

здоров`язбережувальна, 

громадянська та 

історична 

 

«Я досліджую світ» 3 

 

 

3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична Інформатика - 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Разом 22+1 24+1 

Гранично допустиме навчальне навантаження  20 22 

Варіативна складова (ліміт годин) 1 1 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 23 25 

  

  

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області     О.В. Дудінова 
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Додаток 2  

складений відповідно до  

типової  освітньої  програми для 1-2-х класів 

закладів загальної середньої освіти  розробленої 

під керівництвом    О. Я. Савченко, 

затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.08.2022 № 743 

 

РІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

1-2-х класів з російською мовою навчання  
 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на 

тиждень у класах 

Інваріантна складова 1-Б 2-Б 

Мовно-літературна 

Російська мова. Навчання 

грамоти 
4 

- 

Російська мова та читання - 4 

Українська мова та читання 3+1 3+1 

Іноземна мова (англійська) 2 3 

Математична Математика 4 4 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Природнича, соціальна 

і 

здоров`язбережувальна, 

громадянська та 

історична 

 

«Я досліджую світ» 3 3 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична Інформатика - 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Разом 22+1 24+1 

Гранично допустиме навчальне навантаження  20 22 

Варіативна складова (ліміт годин) 1 1 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 23 25 
  

 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області     О.В. Дудінова 
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Додаток 3 

складений відповідно до  

типової  освітньої  програми для 3-4-х класів 

закладів загальної середньої освіти  розробленої 

під керівництвом    О. Я. Савченко, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12.08.2022 № 743 

 

РІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

3-4-х класів з українською мовою навчання  
 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на 

тиждень у класах 

Інваріантна складова 3-А 4-А 

Мовно-літературна 

Українська мова 3,5+1 3,5+1 

Літературне читання 3,5 3,5 

Іноземна мова (англійська) 3 3 

Математична Математика 5 5 

Природнича, соціальна 

і 

здоров`язбережувальна, 

громадянська та 

історична 

 

«Я досліджую світ» 3 3 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Разом 25+1 25+1 

Гранично допустиме навчальне навантаження  23 23 

Варіативна складова (ліміт годин) 1 1 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 26 26 

 

 

 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області     О.В. Дудінова 
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  Додаток 4 

складений відповідно до  

типової  освітньої  програми для 3-4-х класів 

закладів загальної середньої освіти  розробленої 

під керівництвом    О. Я. Савченко, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12.08.2022 № 743 
 

 

РІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

3-4-х класів з російською мовою навчання 
 

 Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на 

тиждень у класах 

Інваріантна складова 3-Б 4-Б 

Мовно-літературна 

Російська мова 1,5 1,5 

Літературне читання 

(російське) 
1,5 1,5 

Українська мова 2+0,5 2+0,5 

Літературне читання 

(українське) 
2+0,5 2+0,5 

Іноземна мова 

(англійська) 
3 3 

Математична Математика 5 5 

Природнича, соціальна 

і 

здоров`язбережувальна, 

громадянська та 

історична 

 

«Я досліджую світ» 3 3 

Мистецька 
Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Технологічна Дизайн і технології 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Разом 25+1 25+1 

Гранично допустиме навчальне навантаження  23 23 

Варіативна складова (ліміт годин) 1 1 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 26 26 

 

 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області      О.В. Дудінова 
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Додаток 5 

складений відповідно до типової освітньої програми 

для 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2021 № 235 (додаток 3) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

5-го класу з українською мовою навчання  

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класі 

Інваріантна складова 5-А 

Мовно-літературна Українська мова 4 

Іноземна мова (англійська) 3,5 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1,5 

Громадянська та історична Вступ до історії України та 

громадянської освіти 

1 

Мистецька Образотворче мистецтво 1 

Музичне мистецтво 1 

Математична Математика 5 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, 

безпека та добробут» 

1,5 

 

Природнича Інтегрований курс «Довкілля» 2 

Технологічна Технології 2 

Інформатична Інформатика 1,5 

Фізична культура Фізична культура 3 

Разом 29 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

курсів за вибором, проведення  індивідуальних  консультацій 

та групових занять 

2 

Індивідуальні заняття та консультації 2 

Разом 31 

Гранично допустиме навчальне навантаження  28 

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без 

урахування поділу класу на групи) 

28+3 

 

 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області     О.В. Дудінова 
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Додаток 6 

складений відповідно до типової освітньої програми 

для 5-9-х класів закладів загальної середньої освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2021 № 235 (додаток 4) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

5-го класу з навчанням мовою корінного народу або національної меншини 

(російською) 
 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класі 

Інваріантна складова 5-Б 

Мовно-літературна Українська мова 4 

Іноземна мова (англійська) 3,5 

Мова корінного народу або 

національної меншини (російська) 

2 

Українська література 2 

Зарубіжна література 1,5 

Громадянська та 

історична 

Вступ до історії України та 

громадянської освіти 

1 

Мистецька Образотворче мистецтво 1 

Музичне мистецтво 1 

Математична Математика 5 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Інтегрований курс «Здоров’я, 

безпека та добробут» 

 

1,5 

 

Природнича Інтегрований курс «Довкілля» 2 

Технологічна Технології 2 

Інформатична Інформатика 1,5 

Фізична культура Фізична культура 3 

Разом 31 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 

курсів за вибором, проведення  індивідуальних  консультацій 

та групових занять 

- 

Індивідуальні заняття та консультації - 

Разом 31 

Гранично допустиме навчальне навантаження  28 

Всього (без фізичної культури + фізична культура; без 

урахування поділу класу на групи) 

28+3 

 

 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області     О.В. Дудінова 
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Додаток 7 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступені, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 405 (таблиця 1)  

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

6-9-х класів з українською мовою навчання  
 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на 

тиждень у класах 

Інваріантна складова 6-А 7-А 8-А 9-А 

Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2 2 

Іноземна мова (англійська) 3 3 4 4 

Українська література 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 

Суспільствознавство Всесвітня історія 1 1 1 1 

Історія України (Вступ до 

історії) 

- - - - 

Історія України 1 1 1,5 1,5 

Основи правознавства - - - 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 - - 

Мистецтво - - 1 1 

Математика Математика 4 - - - 

Алгебра - 2 2 2 

Геометрія - 2 2 2 

Природознавство Природознавство - - - - 

Біологія 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 1,5 

Фізика - 2 2 3 

Хімія - 1,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 

Разом 29,5 31 32,5 34 

Варіативна складова. Входить в ГДНН 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

Індивідуальні заняття та консультації 3,5 2,5 2 2 

Разом 3,5 2,5 2 2 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

(ГДНН) (без Фізк.) 

31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 33 33,5 34,5 36 

 

 

Директор Харківського приватного ліцею   

«Ангстрем» Харківської області»          О.В. Дудінова 
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Додаток 8 

типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступені, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 2)  
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

6-9-х класів з навчанням мовою корінного народу, національної меншини 

(російською) 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у 

класах 

Інваріантна складова 6-Б 7-Б 8-Б 9-Б 

Мови і літератури Українська мова 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 

Мова корінного народу, 

національної меншини 

(російська) 

3,5 2,5 2 2 

Інтегрований курс 

«Література» 

2 2 2 2 

Іноземна мова (англійська) 3 3 4 4 

Суспільствознавство 

 

Всесвітня історія 1 1 1 1 

Історія України (Вступ до 

історії) 

- - - - 

Історія України 1 1 1,5 1,5 

Основи правознавства - - - 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 - - 

Мистецтво - - 1 1 

Математика Математика 4 - - - 

Алгебра - 2 2 2 

Геометрія - 2 2 2 

Природознавство Природознавство - - - - 

Біологія 2 2 2 2 

Географія 2 2 2 1,5 

Фізика - 2 2 3 

Хімія - 1,5 2 2 

Технології Трудове навчання 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 2 2 

Здоров’я і фізична 

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 

Разом 33 33,5 34,5 36 

Варіативна складова. Входить в ГДНН 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та 

консультації 

Індивідуальні заняття та консультації - - - - 

Разом - - - - 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

(ГДНН) (без Фізк.) 

31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класу на групи) 33 33,5 34,5 36 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області             О.В. Дудінова 
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Додаток 9 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступені, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 № 1493) (таблиця 2, 3) 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

10-11-х класів з українською мовою навчання  

та вивченням історії на профільному рівні 
 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

10-Аі 
 

11-Аі 
 

Базові предмети 27  26 

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Історія України   1,5+1,5 1,5+1,5 

Всесвітня історія 1+2 1+2 

Громадянська освіта 2 - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2  

Фізична культура 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1,5 - 

Технології 1,5 3 

Разом 33,5 32,5 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

2,5 

 

3,5 

Українська мова  (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

- 1 

Історія України  (додаткові години на профільний предмет) 1 1 

Математика  (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

1,5 1,5 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Індивідуальні заняття 2 2 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області         О.В. Дудінова 
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Додаток 10 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступені, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 № 1493) (таблиця 2, 3) 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

10-11-го класів з українською мовою навчання  

та вивченням іноземної мови (англійської) на профільному рівні 
 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

10-Ал 11-Ал 

Базові предмети 27  26 

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 5 5 

Історія України   1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2 

Фізична культура 3 3  

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1,5 - 

Технології 1,5 3 

Разом 33 32 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі 

базові предмети, спеціальні курси, факультативні 

курси та індивідуальні заняття 

 

3 

 

4 

Історія України  (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

1 1 

Математика  (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

2 2 

Українська мова (додаткові години на окремий 

базовий предмет) 

- 1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на 

учня 

33 33 

Індивідуальні заняття 2 2 

Всього фінансується (без урахування поділу класу 

на групи) 

38 38 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області         О.В. Дудінова 
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Додаток 11 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступені, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 № 1493) (таблиця 2, 3) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

10-11-х класів з українською мовою навчання  

та вивченням математики на профільному рівні 
 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

10-Ам 
 

11-Ам 
 

Базові предмети 27  26  

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Історія України   1,5  1,5  

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 - 

Алгебра і початки аналізу 3+3 3+3 

Геометрія 0+3 0+3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2  

Фізична культура 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1,5 - 

Технології 1,5 3 

Разом 36 35 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

0 

 

1 

Українська мова (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

- 1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Індивідуальні заняття 2 2 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області        О.В. Дудінова 
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Додаток 12 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступені, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 № 1493) (таблиця 2, 3) 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

10-11-х класів з навчанням мовою корінного народу, національної меншини 

(російською) та вивченням історії на профільному рівні 
 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень 

у класах 

10-Бі 11-Бі 

Базові предмети 29  28  

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Історія України   1,5+1,5 1,5+1,5  

Всесвітня історія 1+2  1+2  

Громадянська освіта 2 - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2  

Фізична культура 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1,5 - 

Технології 1,5 3 

Разом 33,5 32,5 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

2,5 

 

3,5 

Українська мова (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

- 1 

Математика  (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

0,5 0,5 

Російська мова (курс за вибором) 2 2 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Індивідуальні заняття 2 2 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області           О.В. Дудінова 
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Додаток 13 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступені, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 № 1493) (таблиця 2, 3) 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

10-го класу з навчанням мовою корінного народу, національної меншини 

(російською) та вивченням іноземної мови (англійської) на профільному рівні 
 

 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

10-Бл 11-Бл 

Базові предмети 29  28 

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 5 5 

Історія України   1,5 1,5 

Всесвітня історія 1 1 

Громадянська освіта 2 - 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2 

Фізична культура 3 3  

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1,5 - 

Технології 1,5 3 

Разом 33 32 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

3 

 

4 

Математика  (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

1 1 

Українська мова (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

- 1 

Російська мова  (курс за вибором) 2 2 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Індивідуальні заняття 2 2 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на 

групи) 

38 38 

 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області           О.В. Дудінова 
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Додаток 14 

типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступені, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 408 (в редакції наказу МОН 

України від 28.11.2019 № 1493) (таблиця 2, 3) 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

10-11-х класів з навчанням мовою корінного народу, національної меншини 

(російською) та вивченням математики на профільному рівні 
 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

10-Бм 11-Бм 

Базові предмети 29  28 

Українська мова  2 2 

Українська  література  2 2 

Зарубіжна література 1 1 

Іноземна мова (англійська) 2 2 

Історія України   1,5  1,5  

Всесвітня історія 1 1   

Громадянська освіта 2 - 

Алгебра і початки аналізу 3+1 3 

Геометрія 0+3 0+3 

Біологія і екологія 2 2 

Географія 1,5 1 

Фізика і астрономія 3 4 

Хімія 1,5  2  

Фізична культура 3 3 

Захист України 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1,5 - 

Технології 1,5 3 

Разом 34 32 

Додаткові години  на профільні предмети, окремі базові 

предмети, спеціальні курси, факультативні курси та 

індивідуальні заняття 

 

2 

 

4 

Алгебра і початки аналізу (додаткові години на 

профільний предмет) 

2 3 

Українська мова (додаткові години на окремий базовий 

предмет) 

- 1 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33 

Російська мова  (курс за вибором) 2 2 

Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38 
 

Директор Харківського приватного ліцею  

«Ангстрем» Харківської області          О.В. Дудінова 

 


