
  

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робочий навчальний план 
Валківського ліцею  

імені Олександра Масельського 

Валківської районної ради Харківської області 

на 2016/2017 навчальний  рік 
 

 

 

 
          ПОГОДЖЕНО 

на засіданні ради ліцею  

від  31.08.2016  протокол № 3 

          Голова ради ліцею 

___________  В.О.Подпорінова  

 

 

ПОГОДЖЕНО 

на засіданні педагогічної ради ліцею   

           від  31.08.2016 р.  протокол  №  7 

Голова педагогічної ради 

директор 

___________ В.І.Грєхова 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник відділу освіти 

Валківської районної державної 

адміністрації 

_______________ В.В.Новосел  

“____”_______________2016 року 



  

Пояснювальна записка 

до робочого навчального плану 

Валківського ліцею імені Олександра Масельського 

Валківської районної ради Харківської області 

на 2016/2017 навчальний рік 

 

І. Загальні  засади 

      Робочий навчальний план Валківського ліцею імені Олександра 

Масельського Валківської районної ради Харківської  області складено згідно 

із  законами України «Про освіту», «Про загальну середню  освіту» (зі 

змінами), "Про дошкільну освіту»,  «Про внесення змін до законодавчих актів 

з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-

виховного процесу», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», державних санітарних норм улаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу (ДС ан ПіН 5.2.008-01), нового Санітарного регламенту 

для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234, враховуючи вимоги  

додержання Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), 

Державного стандарту початкової загальної освіти та  Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти,   відповідно до Положення про 

дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003 № 305, Положення про навчально-виховний 

комплекс "дошкільний навчальний заклад- загальноосвітній навчальний 

заклад","загальноосвітній навчальний заклад -дошкільний навчальний 

заклад", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 

№306 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 768 від 

27.08.2010), Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, 

Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 777 в редакції постанови   Кабінету Міністрів 

України від 20.01.2016 № 79, наказів Міністерства освіти і науки України від  

20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на 

дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  

від 12.01.2016  № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»,  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 03.02.2016 № 184/28314, листа Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18–3082 «Про 

організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних 



  

закладах», листів Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-

140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо 

функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів»,  від 27.09.2010 № 1 / 9 – 666 

«Про організацію роботи з  дітьми  п’ятирічного  віку»,  від 04.10.2007 №1/9-

583 «Про систему роботи з  дітьми,  які не відвідують дошкільний навчальний 

заклад»,  від16.06.2016  № 1/9-315  «Інструктивно-методичні рекомендації 

«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році»,  від 03.07.2009 № 1/9-455  «Планування роботи 

в дошкільному навчальному закладі», від 09.06.2016  № 1/9-296 «Про  

структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів»,  листа Департаменту загальної середньої та дошкільної 

освіти Міністерства освіти і науки України  від 02.06.2015 №2/4-14-1100-15 

«Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних 

навчальних закладах різних типів та форми власності», листів  Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 08.06.2015 

№03-30/2236  «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»,  від 

13.06.2016 № 01-38/2564 «Про  формування робочих навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік», листа 

Комунального  вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» від 24.12.2015№ 1199  «Про методичні рекомендації щодо 

організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської 

області відповідно гранично допустимого навантаження на дитину»,   Статуту 

Валківського ліцею імені Олександра Масельського.  

        Рішенням  Валківської районної ради Харківської області VI сесії  VII 

скликання від 16 червня 2016 року  № 148-VII «Про реорганізацію 

загальноосвітніх шкіл району» та № 149-VII «Про створення освітнього 

округу, визначення його опорного закладу та філій» на базі Валківського 

ліцею імені Олександра Масельського створено освітній округ із визначенням 

ліцею опорним закладом.  

 У Валківському ліцеї імені Олександра Масельського функціонує: 

- школа І ступеня (початкова школа),  

- школа ІІ ступеня ( основна  школа),   

- ліцей (старша школа) з профільним навчанням,  

- Гонтів`ярська філія – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 

- Минківська філія – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 

- Черемушнянська філія - Черемушнянський НВК (загальноосвітня школа І 

ступеня-дошкільний навчальний заклад). 



  

ДНЗ - заклад загального розвитку. У різновіковій групі дошкільного 

підрозділу навчально-виховного комплексу – 15 вихованців.       Дошкільний 

підрозділ закладу працює за гуманітарним напрямом. 

 

       Робочий навчальний план розроблено: 

для дошкільного підрозділу Черемушнянського НВК - за вимогами 

комплексної програми виховання і навчання дітей від двох до семи років 

«Дитина»  (лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2015р. № 1/11-

16163) та парціальною програмою художньо-естетичного розвитку дітей 

раннього та  дошкільного віку "Радість творчості" (автори Р.М.Борщ, 

Д.В.Самойлик), схваленої комісією з дошкільної педагогіки і психології 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства  освіти  і  науки, 

молоді та спорту України (лист ІІТЗО від 25.05.2012 № Г- 106) (додаток 1); 

- для  1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 10.06.2011 № 572 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти 

і науки України від 16.04.2015 № 460  (додаток 1); 

- для  2-А класу – за Типовим навчальним планом для загальноосвітніх 

навчальних закладів І ступеня, які працюють за науково-педагогічним 

проектом «Інтелект України», затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту  України від 10.07.2012  № 797; 

- для 5-8-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, в редакції   наказу  

Міністерства  освіти  і  науки  України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно 

з  наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 

(додатки 1,10, 12); 

- для 9-х класів -  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 23.02.2004  № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 05.02.2009  № 66 (додатки 1, 2); 

 - для 10-11-х класах - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів  III ступеня,  затвердженими наказом Міністерства освіти 

і науки України   від 27.08.2010  № 834 зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 (додатки 8, 9, 23). 

 Відповідно до рішення ради Валківського ліцею імені Олександра 

Масельського від 27.04.2015, протокол № 2 та педагогічної ради ліцею від 

27.04.2015, протокол № 3,  2-А клас ліцею продовжує працювати за 

програмою та навчальними планами науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України».  



  

      У 7-х  класах ліцею здійснюється вивчення двох іноземних мов: 

англійської та  французької,   у 10-А класі організовано навчання учнів за 

економічним,  у 10-Б класі – української  філології профілями.  

       В 11-х класах продовжено навчання за економічним та української  

філології профілями.  

Навчально-виховний процес  у 7 класі Гонтів`ярської філії,  3,5,7  класах 

Минківської філії, 4 класі Черемушнянської філії, у яких кількість учнів 

становить менше 5 осіб,  здійснюється  за  індивідуальною формою навчання. 

Робочий навчальний план для учнів  3, 4, 5,7 класів, які навчаються за 

індивідуальною формою навчання, складено з урахуванням вимог п.4.2 

Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

12.01.2016 № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 03 лютого 2016 року за 

№ 184/28314 (додатки 2-4 ). 

        Навчально-виховний процес  здійснюється українською мовою навчання. 

           

II. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Робочий навчальний план Валківського ліцею імені Олександра 

Масельського Валківської районної ради Харківської області та його філій 

охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів 

інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та 

індивідуальних і групових занять. 

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти 

забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у 

повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для 

кожного класу. 

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану 

враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості 

ліцею щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового 

забезпечення.       

  На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 17.08.2011 № 982 «Про виконання Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки 

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД щодо підготовки педагогічних працівників 

та охоплення навчанням учнівської молоді за програмами розвитку життєвих 

навичок», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 

20.07.2001  № 476 «Про запровадження у навчально-виховний процес 

факультативного курсу «Харківщинознавство»  в основній та старшій школі 

години варіативної складової використані  для введення:  



  

     - курсу «Харківщинознавство» у 8-9 х класах по 1 годині на тиждень,  

    - факультативного курсу «Формування здорового способу життя та     

профілактика ВІЛ/Сніду (Захисти себе від ВІЛ)» в 9 класі Гонтів`ярської філії 

(0,5 години на тиждень)  та в  10-Б класі ліцею  (1 година на тиждень). 

        

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів 

початкової школи розподілені наступним чином. 

1-і, 2-Б, В,  3-і, 4-і  класи ліцею: 

-   курс за вибором «Каліграфія (з елементами розвитку зв`язного мовлення)»  

(по 1 годині на тиждень) з метою вдосконалення графічних навичок, техніки 

письма й розвитку зв`язного мовлення молодших школярів; 

-   курс за вибором «Розвиток творчих здібностей» ( по 1 годині на тиждень) з 

метою розвитку творчого мислення, різних видів пам`яті, уяви, фантазії 

молодших школярів. 

Початкова школа  Гонтів`ярської філії: 

      1-3 класи: 

- курс за вибором «Каліграфія» (по 1 годині на тиждень) з метою  

вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного 

мовлення молодших школярів. 

       1 клас: 

- курс за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» (1 година на тиждень) з 

метою удосконалення навичок читання та розвитку творчих здібностей 

школярів. 

       2 клас: 

- курс за вибором  «Логіка» (1 година на тиждень) з метою розвитку 

логічного мислення школярів. 

       3- 4 класи: 

- індивідуальні консультації та групові  заняття (по 1 годині на тиждень) з 

метою вдосконалення  обчислювальних навичок, розвитку навичок письма та  

зв’язного мовлення молодших школярів. 

         4  клас: 

- курс за вибором  «Морально-етичне виховання» ( 1 година на тиждень) 

з метою формування поняття про Конституцію України, прав і обов’язків 

громадян, виховання патріотичних почуттів, сприяння розвитку творчості 

учнів, потреби бути активним членом суспільства. 

         2 клас Минківської філії: 

- курс за вибором «Каліграфія» (1 година на тиждень) з метою  

вдосконалення графічних навичок, техніки письма й розвитку зв’язного 

мовлення молодших школярів. 



  

- індивідуальні консультації та групові  заняття (1 година на тиждень) з 

англійської мови з метою вдосконалення навичок письма та  зв’язного 

мовлення молодших школярів. 

2 клас  Черемушнянської  філії: 

додаткова година на вивчення предметів інваріантної складової - на 

викладання української мови та літературного читання — по 0,5 години на 

тиждень; 

- індивідуальні заняття (1 година на тиждень) з метою вдосконалення  

обчислювальних навичок, розвитку навичок письма та  зв’язного мовлення 

молодших школярів. 

  

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів основної  

школи розподілені наступним чином. 

5 класи ліцею: 

- додаткові 0,5 години на тиждень до годин інваріантної складової 

навчального предмета «Українська мова»; 

5-А клас – курс за вибором «Основи хімічних знань» по 2 год. на 

тиждень з метою організації допрофільної підготовки; 

- 5- Б, В класи -    курс  за вибором  «Сліпий метод друку» (по 1 годині 

на тиждень) з метою формування в учнів навичок роботи з текстовим 

редактором;  

- 5-А, Б, В класи - факультативний курс «Розв`язуємо текстові задачі» 

(по 1 годині на тиждень) з метою формування навичок роботи з текстовою 

задачею. 

-5-Б, В класи – індивідуально-гупові заняття з іноземної мови 

(англійської) з метою формування в учнів комунікативних навичок та за 

бажанням учнів і батьків. 

5 клас  Гонтів`ярської філії: 

-   курс за вибором «Етногеографія»  ( 1 година на тиждень) з метою 

формування національної самосвідомості учнів шляхом створення умов для 

самореалізації особистості; систематизації знань учнів про духовну та 

матеріальну культуру українців; створення умов для широкої інтеграції 

українознавчих дисциплін та формування світоглядної освіченості 

особистості. 

- курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» (0,5 години 

на тиждень) з метою ознайомлення  з духовними цінностями людства. 

- курс  за вибором  «Сліпий метод друку» ( 1 година на тиждень) з метою 

формування в учнів навичок роботи з текстовим редактором.  

 



  

6 класи ліцею: 

- додаткові 0,5 години на тиждень до годин інваріантної складової 

навчального предмета «Українська мова»; 

- курс за вибором «Українознавство»  ( по 1 год. на тиждень) з метою 

виховання патріота, громадянина української держави, творчої особистості, 

формування в учнів інтересу до суспільних дисциплін; 

- факультатив  «Сліпий метод друку» (по 1 годині на тиждень) з метою 

формування в учнів навичок роботи з текстовим редактором;  

- факультатив «Розв`язуємо текстові  задачі»  (по 1 годині на тиждень) з 

метою організації додаткової  роботи з обдарованими учнями. 

- індивідуальні та групові заняття з англійської мови (по 1 годині на 

тиждень)  з метою формування  комунікативних навичок та за бажанням учнів 

і батьків. 

6 клас Минківської філії: 

спецкурс «Сліпий метод друку» (1 година на тиждень) з метою 

формування в учнів навичок роботи з текстовим редактором;  

-  спецкурс  «Міфологія»  ( 1 години  на тиждень) з метою удосконалення 

знань учнів про кращі досягнення світової культури. 

- факультативний курс «Розв´язування текстових задач» »  ( 1 години  на 

тиждень) з метою організації додаткової роботи з обдарованими учнями; 

- факультативний курс «Основи споживчих знань»  ( 0,5 години  на 

тиждень) з метою організації додаткової роботи з обдарованими учнями та за 

бажанням учнів та їх батьків; 

6 клас Гонтів`ярської філії: 

- курс за вибором «Етногеографія»  (1 година на тиждень) з метою 

формування національної самосвідомості учнів шляхом створення умов для 

самореалізації особистості; систематизації знань учнів про духовну та 

матеріальну культуру українців; створення умов для широкої інтеграції 

українознавчих дисциплін та формування світоглядної освіченості 

особистості. 

- курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» (1 години на 

тиждень) з метою ознайомлення  з духовними цінностями людства. 

- індивідуальні та групові заняття з англійської мови (по 1 годині на 

тиждень)  з метою формування  комунікативних навичок. 

  7 класи ліцею: 

- факультатив «Вибрані питання алгебри» (по 1 год на тиждень)  з метою 

організації додаткової  роботи з обдарованими учнями. 

-індивідуально-групові заняття з української та іноземної (англійської) 

мов (по 1 год на тиждень) з метою організації додаткової  роботи з 

обдарованими учнями. 



  

8 класи ліцею (з вивченням двох іноземних мов): 

- курс за вибором «Подільність цілих чисел»  (по 1 годині на тиждень) з 

метою поглиблення знань з математики, здійснення допрофільної підготовки.  

- індивідуальні заняття з української мови  (по 0,5 години на тиждень)  з 

метою розширення мовних компетентностей учнів; 

- з метою здійснення допрофільної підготовки виділено по 1 годині на 

тиждень для індивідуальних та групових занять з іноземної (англійської) 

мови.  

8   клас  Гонтів`ярської філії: 

- курс за вибором «Православна культура Слобожанщини» (0,5 години на 

тиждень) з метою ознайомлення  з духовними цінностями людства. 

- курс за вибором «Жінка в історії козацького Запоріжжя» (1 година на 

тиждень) з метою шанобливого ставлення до жінки, вивчення історії 

запорізького козацтва; 

- факультативний курс «Картографія» (0,5 години на тиждень) з метою 

вдосконалення вмінь користування топографічними картами. 

-  індивідуальні заняття та консультації з української мови (0,5 годин на 

тиждень) з метою удосконалення вмінь та навичок  писемної грамотності та 

розвитку зв’язного мовлення учнів. 

8 клас Минківської філії: 

- спецкурс «Жінка в історії козацького Запоріжя» ( 0,5 години на тиждень) 

з метою  вивчення історії запорізького козацтва; 

- спецкурс «Подільність цілих чисел» ( 1 година на тиждень) з метою 

здійснення завдань правової освіти  та за бажанням учнів та їх батьків; 

- факультативний курс «Юні мовознавці»  ( 1 години  на тиждень) з метою 

організації додаткової роботи з обдарованими учнями. 

 

   9 класи ліцею:  

- індивідуальні та групові заняття з української мови по 0,5 год. з метою 

удосконалення навичок грамотного письма. 

    9 клас Минківської філії: 

- додаткові 0,5 години на тиждень до годин інваріантної складової 

навчального предмета «Українська мова». 

 

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів старшої 

школи розподілені наступним чином: 

      У 10-11-х класах із варіативної складової виділено додатково по 0,5 годин  

до годин інваріантної складової на виконання навчальної   програми   з 

предмету «Захист Вітчизни» на   академічному   рівні. 

  



  

10-А  клас ( економічний  профіль): 

- спецкурс  «Українознавство»  (1 година на тиждень) з метою з метою 

виховання патріота, громадянина української держави, творчої особистості, 

формування в учнів інтересу до суспільних дисциплін, удосконалення мовних 

компетентностей; 

- курс   за   вибором    «Основи   створення  комп`ютерних   презентацій»  

(1 година на тиждень) з метою розвитку в учнів уміння логічно, доступно й 

ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні 

способи її подання; 

- факультатив «Задачі економічного змісту в математиці» (1 година на 

тиждень) з метою формування в учнів елементів економічної грамотності 

засобами математики та підготовка їх до навчання у вищих навчальних 

закладах  економічного напрямку; 

       - індивідуальні та групові заняття з алгебри та початку аналізу, 

англійської мови (по 1 годині на тиждень) з  метою  корекції знань і вмінь 

учнів з даних  предметів. 

10-Б клас ( української філології профіль): 

- курс   за   вибором    «Основи   створення  комп`ютерних   презентацій»  

(1 година на тиждень) з метою розвитку в учнів уміння логічно, доступно й 

ефективно подавати інформацію, структурувати її, застосовувати різні 

способи її подання; 

       - спецкурс «Українознавство» (1 година на тиждень) з метою з метою 

виховання патріота, громадянина української держави, творчої особистості, 

формування в учнів інтересу до суспільних дисциплін; 

- курс «Політична географія» (0,5 годин на тиждень) з метою підвищення 

компетентності учнів з розділу «Політична географія світу»;  

       - індивідуальні та групові заняття з англійської мови (1 година на 

тиждень) з  метою формування комунікативних компетентностей учнів. 

       - індивідуальні та групові заняття з алгебри і початки аналізу (1 година на 

тиждень) з метою корекції знань і вмінь учнів з даного предмету. 

             11-А клас (економічний профіль): 

-  факультатив «Задачі економічного змісту в математиці» (1 година на 

тиждень) з метою формування в учнів елементів економічної грамотності 

засобами математики та підготовка їх до навчання у вищих навчальних 

закладах  економічного напрямку; 

      - факультатив «Основи комп`ютерної безпеки» (0,5 годин на тиждень) з 

метою формування в учнів теоретичної бази, необхідної для безпечної для 

безпечної роботи з комп`ютером; 

      - індивідуальні заняття з української мови (0,5 години на тиждень) з метою 

корекції знань і вмінь учнів з даного предмету; 



  

      індивідуальні заняття з алгебри і початки аналізу (0,5 години на тиждень) 

та з геометрії (0,5 години на тиждень) з метою корекції знань і вмінь учнів з 

даних предметів. 

       11-Б клас (профіль української  філології): 

      - курс «Основи комп`ютерної графіки» (1 година на тиждень) з метою   

формування в учнів знань та умінь, необхідних для ефективної обробки 

інформації, поданої в графічній формі, для використання комп`ютерних 

зображень у навчальній і майбутній професійній діяльності; 

      -  спецкурс «Побудова кар`єри» (1 година на тиждень) з метою допомоги 

учням у виборі професії, формування життєвих компетенцій; 

      - факультатив «Основи комп`ютерної безпеки» (0,5 годин на тиждень) з 

метою формування в учнів теоретичної бази, необхідної для безпечної для 

безпечної роботи з комп`ютером; 

      - індивідуальні заняття з української мови (0,5 години на тиждень) з метою 

корекції знань і вмінь учнів з предмету; 

      індивідуальні заняття з алгебри і початків аналізу (1 година на тиждень) та 

з геометрії (1 година на тиждень) з метою корекції знань і вмінь учнів з даних 

предметів. 

             Викладання трудового навчання в ліцеї здійснюється за наступними 

модулями: 

5 класи – Б: - Технологія виготовлення виробів з аплікацією (для дівчат, для 

класу, що не поділяються на групи хлопців і дівчат).  

    Б: - Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (для хлопців)  

    В: -  Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією (для дівчат)                 

   В: - Технологія виготовлення виробів із дроту (для хлопців).  

    В: -Технологія виконання аплікації із природного матеріалу  ( для класу, що 

не поділяються на групи хлопців і дівчат).  

6 класи – Б: - Технологія виготовлення вишитих виробів (для дівчат) 

   Б: - Технологія Виготовлення виробів із тонколистового металу та  

                дроту (для хлопців) 

   В: - Технологія виконання електротехнічних робіт (для хлопців) 

   В: - Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними  

              (для хлопців). 

   В: -  Технологія вироблення м`якої іграшки (для дівчат). 

   В: - Технологія ремонту та оздоблення одягу (для дівчат). 

7 класи –  для хлопців: 

   Б: -   Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки. 

   Б: -   Проектування та виготовлення виробів з деревини. 

   В:   - Технологія електротехнічних робіт. 

                   для дівчат: 



  

    Б:  -Технологія виготовлення виробів з волокнистих матеріалів,  

            плетених гачком. 

    Б:  - Технологія виготовлення виробів, в`язаних спицями.   

8 класи – для хлопців: 

   Б: - Основи вивчення матеріалів та способів їх обробки 

   Б: -  Проектування та виготовлення  виробів з металу. 

   В: - Технологія токарної обробки деревини. 

   В: - Технологія вирощування рослин (квітів) та догляду за ними. 

              для дівчат: 

    Б: Проектування та виготовлення комплексного виробу. 

    В:  - Технологія вишивання мережкою. 

 9 класи – Б: Проектування та виготовлення комплексного виробу. 

    В: - Технологія природного землеробства (для хлопців); 

    В: - Проектування  та виготовлення комплексного виробу (для дівчат). 

        Викладання технологій здійснюється за наступними модулями: 

10 класи  Б – Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини. 

    В: -  Технологія матчворку (конструювання із сірників) (для хлопців). 

    В: - Технологія в`язання гачком (для дівчат). 

11 класи–Б: Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини. 

     В: - Технологія пірографії (випалювання по деревині)  (для хлопців). 

     В: - Технологія української народної вишивки  (для дівчат). 

 

Викладання трудового навчання в Минківській філії здійснюється за 

наступними  модулями:  

 

Клас Модулі 

5 Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП 

(обов’язкова для вивчення складова). 

«Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів 

(способом ажурного випилювання)». 

«Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними». 

6 Блок 1.Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та 

дроту. 

«Технологія обробки тонкого листового металу або дроту». 

 «Технологія електротехнічних робіт». 

7 «Технологія виготовлення виробів із деревини». 

«Технологія вирощування рослин та догляд за ними». 

8 «Технологія слюсарної обробки металів». 

 «Технологія природного землеробства». 



  

 «Технологія писанкарства». 

«Технологія української народної вишивки». 

9 «Технологія заготовки і збереження продуктів». 

«Проектування та виготовлення комплексного виробу». 

 

Викладання трудового навчання в Гонтів`ярській філії здійснюється за 

наступними модулями: 

  

Клас МОДУЛЬ 

5 Технологія виготовлення виробів з аплікацією. 

Технологія виготовлення м’якої іграшки. 

Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними. 

6 Технологія виготовлення вишитих виробів. 

Технологія приготування страв. 

Технологія виготовлення народної ляльки. 

7 Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком. 

Технологія заготівлі та збереження продуктів. 

8 Технологія природного землеробства. 

Технологія писанкарства. 

Технологія української народної вишивки. 

Технологія приготування страв. Традиції української національної 

кухні. 

9 Проектування та виготовлення комплексного виробу.  

Технологія оздоблення одягу. 

 

            Викладання фізичної культури в ліцеї та філіях здійснюється за 

наступними модулями: 

5 - 6 класи – легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика; 

7-8 класи –  легка атлетика, футбол, баскетбол, волейбол; 

9 класи – легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол; 

10-11 класи – футбол, волейбол, баскетбол. 

Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної 

кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина – 

щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень через тиждень протягом 

навчального року. Крім того, окремі навчальні предмети викладатимуться за 

наступним розкладом: 

2 -3 класи 

- українська мова                                     І  семестр – 4 години на тиждень; 

                                                                        ІІ семестр – 3 години на тиждень; 



  

- літературне читання              І семестр – 3 години на тиждень; 

                                                                   ІІ семестр – 4 години на тиждень. 

4 класи 

- українська мова                                     І  семестр – 4 години на тиждень; 

                                                                         ІІ семестр – 3 години на тиждень; 

- українське читання                                І семестр – 3 години на тиждень; 

                                                                     ІІ семестр – 4 години на тиждень. 

10-Б клас 

- алгебра  і початки аналізу           І  семестр – 2 години на тиждень; 

                                                                       ІІ семестр – 1 години на тиждень; 

-    геометрія                               І семестр – 1 години на тиждень; 

                                                                  ІІ семестр – 2 години на тиждень. 

         

       Відповідно  до  вимог  наказу  Міністерства  освіти і  науки   України  

від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних  навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

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

виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у 2016/2017 

навчальному році у Валківському ліцеї імені Олександра Масельського  

здійснюється поділ учнів класів  на групи: 

2-А клас (26 учнів у класі) – інформатика; 

2-Б клас (26 учнів у класі) – інформатика; 

2-В клас (27 учнів  у класі) – інформатика; 

3-А клас (24 учні у класі) – інформатика; 

3-Б клас (26 учнів у класі) – інформатика;  

3-В клас (26 учнів у класі) – інформатика; 

4-А клас (23 учні у класі) – інформатика; 

4-Б клас (23 учні у класі) –  інформатика; 

4-В клас (20 учнів у класі)  –  інформатика; 

5-А клас (20 учнів  у класі) – інформатика; 

5-Б клас (21 учень  у класі) – інформатика; 

5-В клас (22 учні у класі) – інформатика; 

6-А клас ( 25 учнів у класі) – інформатика; 

6-Б клас (24 учні  у класі) – інформатика;  

6-В клас (27 учнів у класі)  –  інформатика;  

7-А клас (20 учень у класі) – інформатика; 

7-Б клас (25 учнів у класі) – інформатика; 

7-В клас (23 учні у класі) – інформатика;  



  

8-А клас (21 учень у класі) – інформатика;  

8-Б клас (20 учнів у класі) –  інформатика; 

8-В клас (24 учні у класі) – інформатика; 

9-А клас (28 учнів у класі) – інформатика, трудове навчання, іноземна мова 

(англійська); 

9-Б клас (22 учні у класі) – інформатика; 

10-А клас (24 учні у класі) –  інформатика, Захист Вітчизни; 

10-Б клас ( 24 учні у класі) – інформатика; Захист Вітчизни; 

11-А клас (22 учні у класі) –  інформатика, Захист Вітчизни;  

11-Б клас (22 учні у класі) –  інформатика, Захист Вітчизни. 

 

 

III.  Структура навчального року 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2016/2017 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – Днем знань і 

закінчується не пізніше 1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

І семестр – з 1 вересня по 24 грудня 2016 року,   

ІІ семестр – з 11 січня по 26 травня 2017 року. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно) 

у такі терміни:  осінні з 24 жовтня по 30 жовтня 2016 року,  зимові -  з 26 

грудня 2016 року  по 10 січня 2017 року, весняні -  з 27 березня по 2 квітня 

2017 року.  

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів проводиться згідно 

з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені 

Міністерством освіти і науки України.   

Режим роботи  ліцею – п’ятиденний. 

Заняття розпочинаються о 8.30 годині. Між уроками проводяться перерви 

по 10 хвилин та дві великі перерви по  20 хвилин. 

Дошкільний підрозділ Черемушнянського навчально-виховного 

комплексу працює 10,5 годин:  з 7 год.30 хв. до 18.00 .  Режим роботи закладу 

- п’ятиденний.  

Навчальний рік у дошкільному підрозділі починається 1 вересня і 

закінчується 31 травня, оздоровчий період (під час якого освітня робота 

здійснюється відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України) – з 1 червня до 31 серпня. 

Упродовж навчального року для дошкільників проводяться канікули, під 

час яких заняття з вихованцями не проводяться, крім фізкультурно-оздоровчої 

та художньо-продуктивної діяльності.  

 



  

Терміни проведення канікул:  

літні  з 1 червня до 30 серпня (90 календарних днів),  

осінні  з 26 жовтня до 30 жовтня (5 календарних днів),   

зимові   з 1 січня до 10 січня (10 календарних днів),  

весняні – з 1 квітня до 10 квітня (10 календарних днів).  

Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го 

року життя.  

Тривалість занять становить: 

 у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин; 

 у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин; 

 у середній – 20 хвилин; 

 у старшій – 25 хвилин.  

Тривалість інтегрованих занять збільшується за рахунок постійної 

зміни різних видів дитячої діяльності ( на 5,10,15 хвилин відповідно в 

молодшій , середній та старшій підгрупах: 

 у молодшій підгрупі — 20 хвилин 

 у середній підгрупі — 30 хвилин 

 у старшій підгрупі — 40 хвилин 

        Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. 

        Під час освітнього процесу для дітей різновікової групи дошкільного 

підрозділу   навчально-виховного комплексу організовується навчально-

виховна    зайнятість різних форм. В залежності від змісту проводяться 

заняття  таких  типів: формування нових знань ( предметні, навчально-ігрові, 

навчально-пізнавальні); закріплення засвоєння знань (інтегровані, комплексні, 

сюжетно-ігрові); контроль но-оціночні (інтегровані, комплексні, заняття - 

змагання,  вікторини, конкурси, турніри); за способом організації (групові, 

підгрупові, індивідуальні, парні міні-заняття). Рівномірно розподіляються 

види активності за основними лініями розвитку протягом дня в залежності від 

бажань та інтересів дітей (додаток1). Крім спеціально організованої 

навчально-виховної зайнятості, проводяться  ігри, спостереження, бесіди, 

екскурсії, свята, розваги, індивідуальна робота,передбачається  самостійна 

діяльність дітей (продуктивна праця, художня діяльність, гра, спілкування та 

інші) , гурткова робота (тривалість гурткової роботи 15 - 20 хвилин, залежно 

від віку дітей). 

 

Директор ліцею                   В.І. ГРЄХОВА 


