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 Пояснювальна записка 
до навчальних планів 

Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради 
на 2020-2021 навчальний рік 

 
         Житомирський обласний ліцей Житомирської обласної ради ‒
загальноосвітній навчальний багатопрофільний заклад ІІ‒ІІІ ступенів з 
допрофільною підготовкою у 8 і 9 класах. 
   Мова навчання – українська.  
          У 2020-2021 навчальному році в ліцеї функціонуватиме 16 класів,  у 
яких навчатимуться 387 учнів. 
Потужність закладу становить 510 учнів. 
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 
педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі організоване 
навчання за природничо-математичним, суспільно-гуманітарним та 
філологічним напрямами, а допрофільне навчання у 8 і 9 класах передбачає 
поглиблене вивчення  окремих предметів, а саме: 

- 9-А (математика, іноземна мова); 
- 9-Л (українська мова, іноземна мова); 
- 9-І (історія, українська мова); 
- 9-Б (біологічний); 
- 8-А (білінгвальний клас: іноземна мова, математика); 
- 8-Б (білінгвальний клас: іноземна мова, інформатика); 

 Робочі навчальні плани Житомирського обласного ліцею Житомирської 
обласної ради на 2020-2021 н.р. складено відповідно до типових освітніх 
програм закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ МОН від 
20.04.2018 р. №405) та ІІІ ступеня (наказ МОН від 20.04.2018р. №408), 
зокрема: 

- 8-9 класи: за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з 
навчанням українською мовою (додаток №8,9);  

- 10,11 класи: за другим варіантом організації освітнього процесу 
(таблиця 2 наказу МОН України від 20.04.2018 № 408), який включає 
окремі базові предмети суспільно-гуманітарного та математично-
природничого циклів; 

           Робочі навчальні плани ліцею містять інваріантну складову, 
сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачено 
додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, 
уведення спецкурсів та факультативів.  
         Згідно з наказом МОН України від 20.02.2002 року №128 «Про 
затвердження «Порядку  поділу класів на групи при вивченні окремих 
предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» у ліцеї-інтернаті  
відбувається поділ класів на групи: 

- при вивченні іноземної мови (при кількості більше 27 учнів) - 9-А, 9-Л, 
10-А, 10-Л; 

- при вивченні української мови (при кількості більше 27 учнів) - 9-А,  



9 -Л, 10-А, 10-Л; 
- при проведенні уроків з фізичної культури в 10-11 класах при кількості 

учнів більше 27 (дівчата і хлопці окремо, але не менше 8 учнів в групі) 
10-А, 10-Л; 

- при вивченні інформатики на групи, з кількістю не менше 8 учнів у 
групі; 

- при проведенні практичних занять з профільних (допрофільних) 
предметів у класах: 
9-А, 10-А, з математики 3 години (при умові наявності в класі більше 27 

учнів); 
          Відповідно до листа МОН України від 14.08.2009 року № 1/11-6881 при 
вивченні предмету  « Захист Вітчизни» у 10-11 класах відбувається поділ на 
групи, незалежно від кількості учнів у класі, але не менше 5 осіб у групі.   
 Спецкурси та факультативи викладаються за навчальними програмами, 
затвердженими МОН України. За навчальними планами на них відводиться у 
10-11 класах - 22,5;  у 8, 9 класах – 10 годин. 
             Структура  2020-2021 н. р. у ліцеї планується відповідно до рішення 
педагогічної ради закладу від 28 серпня 2020 року (протокол №1) такою: 

- І семестр – 01 вересня по 24 грудня 2020 року; 
- ІІ семестр –11 січня по 31 травня 2021 року. 

Терміни канікул: 
- осінні: з 02 листопада по 07 листопада 2020 року; 
- зимові: з 25 грудня 2020 р. по 10 січня 2021 року; 
- весняні: з 29 березня по 04 квітня 2021 року; 

  
 Про доцільність проведення навчальної практики у 8 та 10 класах ліцею 
у червні 2021 р. навчальний заклад буде вирішувати самостійно. 
            Ліцеїсти 9 та 11 класів складатимуть у кінці навчального року ДПА, 
перелік предметів, форма та терміни її проведення регламентуватимуться 
МОН України, зокрема Порядком проведення державної підсумкової 
атестації, затвердженим наказом МОН України від 04.12.2018 №1369. 
  
Режим роботи ліцею: 
 пʼятиденний навчальний тиждень, одна зміна. 
 



 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

ІІ ступеня 
Житомирського обласного ліцею  

Житомирської обласної ради 
(базова середня освіта) 

на 2020-2021 навчальний рік 
 

І. Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна тривалість і 
можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 8-9-х класів закладів 
загальної середньої освіти складає 2467,5 годин/навчальний рік:  

для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік,  
для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.  
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в 

навчальних планах Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради 
(далі – навчальний план). 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня 
освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за 
роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження ліцеїстів. 
Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей 
Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 
охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є 
спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 
підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

Навчальні плани укладено за такими освітніми галузями: 
• мови і література; 
• суспільствознавство; 
• мистецтво; 
• математика; 
• природознавство; 
• технології; 
• здоров’я і фізична культура. 

 
Метою освітньої галузі «мови і літератури» є розвиток вихованця як 

громадянина України та громадянина світу, який досконало володіє українською 
мовою та може вільно спілкуватися з представниками інших держав, формування 
в нього комунікативної компетентності та загальних уявлень про мову як систему 
і літературу як вид мистецтва.  

Освітньою програмою передбачено посилення розвивального, практичного 
і виховного потенціалу мовно-літературної освіти, формування в процесі 
вивчення всіх предметів галузі «мови і літератури» мовленнєвої компетентності 
особистості. До мовного компоненту освітньої програми належать: українська 
мова, англійська мова, німецька мова, а до літературного – українська та 
зарубіжна літератури.  

Кожен з компонентів та їх складові забезпечуються реалізацією 
взаємопов’язаних змістових ліній: мовленнєвої, мовної, соціальнокультурної, 
діяльнісної та творчої.  



Освітня галузь «суспільствознавство» має на меті формування в  ліцеїстів 
ключових компетентностей, зокрема соціальної, громадянської та компетентності 
«уміння вчитися». Завданнями галузі є: підготовка вихованців до взаємодії з 
соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистості в умовах 
багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних 
компетенцій; національних та загальнолюдських цінностей, толерантного 
ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості, економічного 
мислення; критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, 
життєвих та прикладних особистісно життєтворчих, соціалізуючих, 
комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок; почуття власної 
гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного 
життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну 
життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, 
спрямовані на розвиток суспільства, держави, забезпечення власного добробуту 
та добробуту своєї родини. 

Загальні змістові наскрізні лінії освітньої галузі – людина-людина, 
людина-суспільство, людина-природа. 

Освітній компонент «мистецтво» розкриває розмаїття жанрів і стилів 
українського та світового мистецтва, своєрідність вітчизняної художньої культури 
як складової частини світових культуротворчих процесів, особливості культурних 
регіонів світу, основи естетичних знань. Метою цієї освітньої галузі є формування 
в ліцеїстів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у 
процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом 
здобуття власного естетичного досвіду.  

Реалізація цієї мети ставить вимоги до загального змісту освітнього 
компоненту «мистецтво», в основу визначення якого покладено такі принципи: 
генетичний і функціональний взаємозв’язок художньої культури, суспільства і 
внутрішнього художнього світу особистості; усвідомлення ліцеїстами ідеї 
цілісності естетичної культури, жанрово-стильової і видової специфіки мистецтв; 
осмислення учнями закономірностей історичної еволюції мистецтв і художньої 
культури в цілому.  

 Структурні компоненти освітньої галузі в рамках освітньої програми 
ІІ ступеня Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради – історія 
України, Всесвітня історія, основи правознавства, мистецтво. 

Метою освітньої галузі «математика» є формування у вихованців 
предметної математичної і ключових компетентностей, розвиток математичних 
здібностей, інтелектуальної креативності, необхідних для самореалізації 
академічно здібних й обдарованих ліцеїстів на засадах евристичного навчання, 
особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів; опанування ними системи 
математичних знань, навичок і вмінь, необхідних у повсякденному житті та 
майбутній трудовій діяльності, достатніх для успішного оволодіння іншими 
освітніми галузями знань і забезпечення неперервної освіти; формування в учнів 
наукового світогляду, уявлень про ідеї і методи математики, її роль у пізнанні 
дійсності; інтелектуальний розвиток ліцеїстів (логічного мислення і просторової 
уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги, 
інтуїції); економічне, екологічне, естетичне, громадянське виховання, формування 
позитивних рис особистості. 



Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями: числа; вирази; 
рівняння і нерівності; функції; елементи комбінаторики; початок теорії 
ймовірностей та елементи статистики; геометричні фігури; геометричні величини. 

Освітня галузь «природознавство», основною метою якої є формування у 
вихованців природознавчої компетентності та інтелектуальної креативності 
шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-
пізнавальної діяльності та розвитку ціннісних орієнтацій екологічного 
спрямування, що конкретизуються й поглиблюються при подальшому навчанні. 
Система знань з основ природничих наук необхідна для адекватного 
світосприймання та уявлення про сучасну природничо-наукову картину світу, 
вони опановують науковий стиль мислення, усвідомлюють способи діяльності і 
ціннісні орієнтації, які дають змогу зрозуміти наукові основи сучасного 
виробництва, техніки і технологій, безпечно жити в сучасному 
високотехнологічному суспільстві і цивілізовано взаємодіяти з природним 
середовищем.  

Зміст освітньої галузі ґрунтується на принципі наступності між 
початковою та основною, основною і старшою школою, між загальною 
середньою і вищою освітою. Зокрема, він враховує природознавчу підготовку 
учнів початкової школи за змістовими лініями освітньої галузі «Людина і світ». 
Зміст освітньої галузі в старшій школі ґрунтується на базовій загальноосвітній 
підготовці учнів основної школи з основ природничих наук. Цим забезпечується 
наступність навчання в основній і старшій школах.  

Метою освітньої галузі «технології» є формування у вихованців 
технологічної, інформаційно-комунікаційної та ключових компетентностей, 
здатності до технічної творчості для реалізації їх творчого потенціалу і 
соціалізації в суспільстві. Технології є однією з ланок неперервної технологічної 
освіти, що логічно продовжує початкову освіту, створює базу для успішного 
опанування ліцеїстами технологій у старшій школі та здобуття професійної 
освіти. Тому освітня галузь «Технології» в освітній програмі ІІ ступеня 
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради реалізується через 
навчальні предмети «Трудове навчання (8-9 класи) та «Інформатика» (8-9 класи).  

Освітня галузь «здоров’я і фізична культура» є важливою складовою 
частиною системи освіти та виховання ліцеїстів ІІ ступеня Житомирського 
обласного ліцею Житомирської обласної ради. Основною метою освітньої галузі є 
формування у вихованців здоров’язбережувальної компетентності шляхом 
набуття ними знань, умінь і навичок щодо збереження та зміцнення здоров’я, 
дбайливого ставлення до нього, розвитку особистої фізичної культури.  

Освітня галузь «здоров’я і фізична культура» складається з базового і 
шкільного компонента.  

До базового компонента освітньої галузі «здоров’я і фізична культура» 
належить об’єктивно необхідний для учня кожного класу обов’язковий рівень 
фізкультурної освіти (включаючи здоровий спосіб життя), профілактики 
захворювань, травматизму, умінь і навичок особистої гігієни та фізичної 
підготовки, без яких неможлива його повноцінна життєдіяльність незалежно від 
того, яку професію обере в майбутньому випускник ліцею.  

Шкільний компонент цієї освітньої галузі в рамках освітньої програми 
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради ІІ ступеня 
складено з урахуванням наявних запитів та інтересів ліцеїстів, природних умов їх 



проживання, стану здоров’я, фізичного розвитку, рухової підготовки, 
матеріальної бази ліцею, регіональних особливостей. Зміст цього компонента 
визначається вчителями за погодженням з директором ліцею. 

 Перевага надається національним рухливим іграм, вправам атлетичної 
гімнастики; засобам, що сприяють інтенсивному розвитку рухових властивостей; 
футболу тощо. Значну частину змісту цього компонента становлять фізичні 
вправи та види спорту, які традиційно проводяться в ліцеї, а саме: гімнастика, 
легка атлетика, спортивні ігри.  

Варіативна складова навчального плану закладу освіти визначається  
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради самостійно, 
враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 
освітніх потреб ліцеїстів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та 
кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладу 
освіти.  

Варіативна складова навчальних планів використовується на: 
- підсилення предметів інваріантної складової. Розподіл годин на вивчення 
тієї чи іншої теми навчальної програми здійснюється вчителем самостійно. 
Розподіл годин фіксується в календарному плані, який погоджується директором 
закладу освіти. Учитель зазначає проведені уроки в частині класного журналу, 
відведеного для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

- запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють обрану 
закладом освіти допрофільність. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через 
запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для 
задоволення освітніх потреб ліцеїстів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 
наскрізних умінь тощо. 

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку 
фінансуються з бюджету. 

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани 
Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради ІІ ступеня містять 
усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних 
планів цієї освітньої програми. Враховуючи потреби ліцеїстів, побажання батьків, 
фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів допрофільне 
навчання у 8 і 9 класах передбачає поглиблене вивчення  окремих предметів, а 
саме: 

- 9-А (математика, іноземна мова); 
- 9-Л (українська мова, іноземна мова); 
- 9-І (історія, українська мова); 
- 9-Б (хімія, біологія); 
- 8-А (білінгвальний клас: іноземна мова, математика,); 
- 8-Б (білінгвальний клас: іноземна мова, інформатика,); 
Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань закладу. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 
здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи 
здоров'я», а й інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 
складових навчальних планів.  



Змістове наповнення предмету «Фізична культура» закладом освіти 
сформовано самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 
особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази освітнього закладу, 
кадрового забезпечення, регіональних та народних традицій. 

З метою недопущення перевантаження учнів ураховується їх навчання в 
закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо).  

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 
відповідно до 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», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховані при 
визначенні гранично допустимого навантаження ліцеїстів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним 
навчальним тижнем. 

 
ІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 
компетентностей ліцеїстів. 
№ 
з/п 

Ключові 
компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 
державною (і рідною — 
у разі відмінності) 
мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 
міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в 
різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на 
графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти 
задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною 
мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 
термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 
зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 
правильність тверджень; уникнення невнормованих 
іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого 
предмета; поповнювати свій словниковий запас. 
Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 
формулювань. 
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 
властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 
іноземними мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 
ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 
розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 
розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 



рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування в 
письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 
використовувати у разі потреби невербальні засоби 
спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 
ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 
допомогою засобів електронного спілкування. 
Ставлення: критично оцінювати інформацію та 
використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 
думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 
досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних 
предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого 
оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати 
доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 
потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями 
для самостійного вивчення іноземних мов. 
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 
література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 
тексти. 

3 Математична 
компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 
встановлювати відношення між реальними об’єктами 
навколишньої дійсності (природними, культурними, 
технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного 
змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні 
моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та 
оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних 
та практичних задач; використовувати математичні методи у 
життєвих ситуаціях. 
Ставлення: усвідомлення значення математики для 
повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 
технологічного, економічного й оборонного потенціалу 
держави, успішного вивчення інших предметів. 
Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 
обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації 

4 Основні компетентності 
у природничих науках і 
технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 
будувати та досліджувати природні явища і процеси; 
послуговуватися технологічними пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як 
універсальної мови науки, техніки та технологій. 
усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних 
технологіях 
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності результатів впливу 
людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-цифрова 
компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 
складати алгоритми; визначати достатність даних для 
розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; 
знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 
доводити істинність тверджень. 
Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 
отримання; усвідомлення важливості інформаційних 
технологій для ефективного розв’язування математичних 
задач. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та 



діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 
впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й 
застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 
досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 
навчальну діяльність; моделювати власну освітню 
траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 
оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити 
правильність власного судження або визнавати 
помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 
цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; 
розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення 
до вдосконалення результатів своєї діяльності. 
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 
траєкторії 

7 Ініціативність і 
підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, 
аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; 
використовувати критерії раціональності, практичності, 
ефективності та точності, з метою вибору найкращого 
рішення; аргументувати та захищати свою позицію, 
дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи 
оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. 
Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у 
собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий 
успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних 
ідей інших. 
Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту 
(оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 
громадянська 
компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, 
оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; 
аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати 
аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати 
в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній 
роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний 
бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на 
основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, 
спираючись на різні дані. 
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення 
до інших незалежно від статків, соціального походження; 
відповідальність за спільну справу; налаштованість на 
логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до 
висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо 
боротьби із дискримінацією. 
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 
самовираження у сфері 
культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 
аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 
культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 
етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-
естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності 
(малюнків, текстів, схем тощо). 
Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 
культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 



усвідомлення впливу окремого предмета на людську 
культуру та розвиток суспільства. 
Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 
мистецтва 

10 Екологічна грамотність 
і здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-
економічні події в державі на основі різних даних; 
враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки 
рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення 
проблем можуть бути використані для маніпулювання. 
Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого 
предмета та екології на основі різних даних; ощадне та 
бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти 
довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд 
порівняльної характеристики щодо вибору здорового 
способу життя; власна думка та позиція до зловживань 
алкоголю, нікотину тощо.  
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-
економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють 
усвідомленню цінності здорового способу життя 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 
громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами всіх 
предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 
ключових компетентностей, як «Здоров’я і безпека», спрямоване на формування в 
ліцеїстів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях. 
Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 
компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 
враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально 
значущими надпредметними темами, які допомагають формуванню в ліцеїстів 
уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отриманні 
знання в різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 
- організацію освітнього середовища − зміст та цілі наскрізних тем 
враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 
навчання; 
- окремі предмети − виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета, 
проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 
міжпредметні, міжкурсові та загальноліцейні проєкти. Роль окремих предметів 
при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 
предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із 
конкретною наскрізною темою; 
- предмети за вибором;  
- факультативні заняття та спецкурси; 
- участь  у роботі над проєктами;  
- позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 
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Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та 
екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань 
збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого 
розвитку для майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними 
даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. 
Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього 
середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 
проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього 
середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.  
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Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, 
що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна 
лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі 
роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між 
собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо 
різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше 
позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, 
старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад 
вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 
ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень. 
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 Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого 
члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо 
себе безпечне життєве середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону 
здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом 
пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, 
пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з 
«ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач 
тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій. 
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Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність 
успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення 
кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань 
(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо 
планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, 
складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до 
природних ресурсів.  

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення ліцеїстів до різних 
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також 
практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати 
виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови 
для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і 
встановлення причиново-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних 
ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. 
Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 
освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: 
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 



використання посилює пізнавальний інтерес ліцеїстів до навчання і підвищує 
рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального 
матеріалу і формування наукового світогляду. Вихованці набувають досвіду 
застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

 
ІІІ. Основні форми організації освітнього процесу та 

інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 
 Підвищенню ефективності організації освітнього процесу, вдосконаленню 

педагогічної майстерності й професійної компетентності  педагогічних 
працівників сприяє науково-методична робота закладу освіти, спрямована на 
впровадження навчально-методичного, управлінського забезпечення плідної 
співпраці педагогів, ліцеїстів, батьківської громадськості та інших соціальних 
інститутів з метою реалізації  науково-методичної  стратегії  «Формування 
організаційно-педагогічних умов розвитку творчого потенціалу учасників 
освітнього процесу», створення в ліцеї інноваційного розвивального середовища, 
яке спонукає, організовує та спрямовує  до творчої  співдії, забезпечує розвиток 
творчого потенціалу  та професійної компетентності педагогів.  

 У закладі освіти реалізується комплекс організаційно-педагогічних умов,  
спрямованих на становлення та розвиток колективу професійно та психолого-
педагогічно компетентних педагогів, що забезпечують організовану співтворчість 
учителів і учнів, коли компетентний учитель виступає важливим фактором 
розвитку особистості ліцеїста. 

Освітній процес забезпечують 70 педагогічних працівників (зокрема 7 
працюють за сумісництвом). Серед них: 52 вчителі, 15 вихователів, 3 керівники 
гуртків. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 37 вчителів 
та вихователів; педагогічні звання «вчитель-методист», «вихователь-методист»  -
16; «старший вчитель», «старший вихователь»  -9,  спеціалістів І категорії -13  
педагогів, заслужених працівників освіти – 2, відмінників освіти – 4, кандидатів 
наук – 6, докторів наук – 2.  

Психолого-педагогічний, соціально-психологічний та науково-методичний 
супровід функціонування системи допрофільного навчання  забезпечує структура 
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ліцею, що включає в себе 
науково-методичну раду, у складі якої діє Центр управління дослідно-
експериментальною роботою; проєктні групи педагогів з реалізації завдань 
експерименту; обласний центр професійного саморозвитку вчителя «Школа 
педагогічної майстерності-2017»; обласний осередок громадської організації  
«Всеукраїнська асоціація  шкіл майбутнього»; центр реалізації проекту АШ  
ЮНЕСКО; Школа становлення молодого педагога; Школа передового 
педагогічного досвіду «Майстер-клас»; Центр дистанційного навчання, 5 
методичних комісій  та п′ять творчих груп педагогічних працівників ліцею.    

Відповідно до наказу Міністерства  освіти і науки України від 19.01.2017 
року №79 «Про проведення Всеукраїнського експерименту за темою «Теоретико-
методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі 
загальноосвітніх закладів освіти України на 2017-2021 роки» ліцей входить до 
базових закладів освіти дослідження за темою «Ліцей – авторський заклад освіти  
«Школа становлення відповідального громадянина».  

Експериментальну перевірку моделей розвитку авторських шкіл в умовах 
реалізації Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова українська 



школа» регламентують Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.11.2000 року №522, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 
26.12.2000 року №946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти й науки, молоді 
та спорту України від 30.11.2012 року №1352, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 18.12.2012 року № 2111/224223), висновки Комісії з питань 
інноваційної діяльності та дослідницько-експериментальної роботи з проблем 
виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних 
закладах Науково-методичної ради з питань освіти МОН України від 05.12.2016 
року (протокол № 33). Міністерством екологічного розвитку й торгівлі України  
03.01.2018 року зареєстроване авторське право на Науковий твір «Авторська 
модель «Школа становлення відповідального громадянина», автор Корінна 
Людмила Віталіївна (свідоцтво №75769).  

Працюють клуби «Правознавець» та «Громадянин», «Лідер», метою яких є 
підготовка молоді до життя в громадянському суспільстві, у взаємопов’язаному 
світі; формування відповідальної громадянської позиції в кожного ліцеїста. 
 

СТРУКТУРА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ У ЛІЦЕЇ 
 

 



Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  
- формування компетентностей; 
- розвитку компетентностей;  
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  
- корекції основних компетентностей;  
- комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 
віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, 
квести, інтерактивні уроки (урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних 
учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відеоуроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім 
уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує 
виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до 
змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій 
самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 
компетентності ліцеїсти можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 
практикуму. Практичне заняття − це така форма організації навчання, у якій 
вихованцям надається можливість застосовувати отримані ними знання під час 
практичної діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 
предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-
практичних робіт). Оглядова конференція (для 8-11 класів) повинна передбачати 
обговорення ключових положень вивченого матеріалу, ліцеїстам розкриваються 
нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути 
комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й 
систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає 
цілеспрямоване ознайомлення ліцеїстів з об'єктами та спостереження процесів з 
метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнень компетентностей виконує 
навчально-практичне заняття. Ліцеїсти одержують конкретні завдання, з 
виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття 
практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій 
освітнього процесу. На цих заняттях ліцеїсти самостійно виготовляють вироби, 
проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватися та 
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог 
Державного стандарту до окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. 
Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких 

компонентів: 
- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 
- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 
- якість проведення навчальних занять; 



- моніторинг досягнення ліцеїстами результатів навчання (компетентностей). 
 Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, 

умінь і навичок ліцеїстів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 
- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти; 
- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 
   педагогічних працівників. 

ІV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової 
середньої освіти.  
 До ліцею  зараховуються учні, які закінчили 7, 8 клас закладу загальної 
середньої освіти, шляхом конкурсу згідно із затвердженим Міністерством 
освіти і науки України порядком та Правилами конкурсного приймання до 
ліцею, схваленими педагогічною радою закладу освіти та затвердженими його 
керівником.  
 За наявності вільних місць, може проводитися і додатковий набір до 
8,9 та 10 класів ліцею. 
 
Очікувані  результати здобувачів  базової середньої освіти 

 Освітня програма Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної 
ради базової середньої освіти передбачає досягнення ліцеїстами результатів 
навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 
 Реалізація освітньої програми Житомирського обласного ліцею Житомирської 
обласної ради базової середньої освіти забезпечує формування ключових 
компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної 
життєдіяльності, зокрема: здатність спілкуватися державною та іноземними 
мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі природничих наук, 
техніки і технологій, готовності використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології у своїй діяльності, уміння вчитися впродовж життя, здатності до 
соціальної комунікації й активності, життя в громадянському суспільстві, 
володіння навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й 
екологічної грамотності та готовності до здорового способу життя та інших 
компетентностей передбачених стандартом освіти. 

Для реалізації мети діяльності Житомирського обласного ліцею 
Житомирської обласної ради при складанні  навчального плану використано 
таблиці до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 
ступеня, які у повному обсязі містять інваріантну частину, сформовану на 
державному рівні, та варіативну частину, у якій передбачені  предмети та курси за 
вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття відповідно до освітніх 
потреб ліцеїстів. А саме: 
Класи № наказу № таблиці до наказу, назва 

8-9 від 20.04.2018  №405 
Про затвердження типової 
освітньої програми закладів 
загальної середньої освіти ІІ 
ступеня 

Додаток №8 
Навчальний план  закладів загальної середньої 
освіти з  навчанням українською мовою  

 



 
Мова навчання – українська . 
 
 
Інваріантна складова навчальних планів у 8-9 класах забезпечує реалізацію змісту 
шкільної освіти на рівні Державного стандарту базової загальної середньої освіти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додатки до освітньої  програми  
ІІ ступеня 

Житомирського обласного ліцею 
Житомирської обласної ради 

(базова середня освіта) 
на 2020-2021 навчальний рік 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Таблиця 1 до освітньої програми ІІ ступеня 

 
Складено за таблицею №9  

                     наказу МОН  
                                      від 20.04.2018 р. №405 

 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

8 КЛАСИ 
 

освітні галузі предмети 8-А 8-Б всього 
мова і література українська мова 2 2 4 

українська література 2 2 4 
іноземна мова 5 5 10 
зарубіжна література 2 2 4 

суспільствознавство історія України 1,5 1,5 3 
всесвітня історія 1 1 2 
мистецтво 0,5 0,5 1 

математика алгебра 2+2 2+1 7 
геометрія 2+1 2 5 

природознавство біологія 2 2 4 
географія 2 2 4 
фізика 2 2 4 
хімія 2 2 4 

технології інформатика 2 2+2 6 
здоров′я і фізична 
культура 

основи здоров’я 1 1 2 
фізична культура 2 2 4 

Разом: 34 34 68 
Додатковий час на спецкурси, факультативи 2 2 4 
 іноземна мова (англ. мова) 1   
 математика 1   
 іноземна мова(нім. збірна)  1  
 інформатика  1  
Гранично допустиме навантаження на одного учня  33 33  
Всього (без урахування поділу на групи) 36 36 72 
Поділ на групи 2 4 6 
Всього 38 40 78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблиця 2 до освітньої програми ІІ ступеня 

                                                                  Складено за таблицею №8 
                                           наказу МОН  

                                                            від 20.04.2018 р. №405 
 
 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
 

ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
  9 КЛАСИ 

 
освітні галузі предмети 9-Б 9-Л 9-І 9-А всього 

мова і література  українська мова  2 2+2 2+2 2 12 
українська література  2 2 2 2 8 
іноземна мова 2 2+3 2 2+3 14 
зарубіжна література 2 2 2 2 8 

суспільствознавство історія України  1,5 1,5 1,5+1 1,5 7 
всесвітня історія 1 1 1+1 1 5 
основи правознавства 1 1 1 1 4 
мистецтво 1 1 1 1 4 

математика алгебра 2 2 2 2+2 10 
геометрія 2 2 2 2+1 9 

природознавство біологія 2+2 2 2 2 10 
географія 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
фізика 2 2 2 2 8 
хімія 2+2 2 2 2 10 

технології інформатика 2 2 2 2 8 
трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

здоров'я  і фізична 
культура  

основи здоров’я 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
фізична культура 2 2 2 2 8 

Разом: 33 34 33 35 135 
Додатковий час (факультативні курси) всього 
з них:  2 1 2 1 6 
                               іноземна мова      
                               педагогіка    1    

біологія 1     
математика    1  
українська література   1   
німецька мова (збірні)   1   
хімія 1     

Гранично допустиме навантаження на одного 
учня 33 33 33 33  
Всього фінансується (без поділу на групи) 35 35 35 35 141 
Поділ на групи 2 11 2 12 27 
Всього 37 46 37 48 168 



 

Таблиця 3 до освітньої програми ІІ ступеня 

Освітні навчальні програми 

Українська мова 
№ 
п/п 

Назва програми Клас Видавництво Наказ МОН 
України 

1 Програми для загальноосвітніх навчальних 
закладів «Українська мова. 5-9 класи» 

5-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

2 Українська мова. Програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів (класів) з поглибленим 
вивченням української мови 

8-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№983 

3 Програми курсів за вибором і факультатив з української 
мови (за заг. ред. К.В. Таранік - Ткачук) 

8-11 Грамота Лист МОН 
ІНЗО від 

18.10.2016 р. 
№ 2.1/12  

Г-646 
Українська література 

4 Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 
«Українська література. 5-9 класи» 

5-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

5 Українська література. Програма  з українська 
літератури для загальноосвітніх навчальних 
закладів (класів) з поглибленим вивченням 
української літератури 

8-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

17.07.2013 
№983 

 
6 Програми курсів за вибором і факультатив з 

української літератури (за заг. ред. К.В. Таранік - 
Ткачук) 

8-11 Грамота Лист МОН 
ІНЗО від 

18.10.2016 р. 
№ 2.1/12  

Г-646 
Іноземна мова 

7 Навчальні програми з іноземних мов для 
загальноосвітніх навчальних закладів і 
спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням 
іноземних мов 5-9 класи Англійська мова Німецька 
мова Французька мова Іспанська мова 

5-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

Зарубіжна література 
8 Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Зарубіжна література. 5-9 
класи» (колектив авторів, керівник колективу 
Ніколенко О.М.) 

5-9 сайт 
МОН 

Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

Історія України. Всесвітня Історія 
9 
 
 

Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Історії України. Всесвітня 
історія. 5-9 класи» 

5-9 
 
 

сайт МОН 
 
 

Наказ МОН 
від 07.06.2017 

№804 

10 Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням 
окремих предметів «Історії України. Всесвітня 
історія. 8-9 класи» 

8-9 
 

сайт МОН 
 

Наказ МОН 
від 

17.07.2013 
№983 



Правознавство 
12 Навчальна програма з основ правознавства для 9 

класу загальноосвітніх навчальних закладів (авт. 
РемехТ.О., Муза О.В., Євтушок Р.І., Сутковий 
В.Л., Зорнік Т.Є., Лоха Л.О., Силенко В.В.) 

9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

Мистецтво(інтегрований курс) 
13 Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Мистецтво. 5-9 класи» 
5-9 сайт МОН Наказ МОН 

від 
07.06.2017 

№804 
Математика 

14 Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Математика. 5-9 класи» 
(колектив авторів) 

5-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

15 Навчальна програма для поглибленого вивчення 
математики в 8-9 класах загальноосвітніх 
навчальних закладів (колектив авторів)  

8-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

17.07.2013 
№983 

16 ″Математика для 8-9 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів з поглибленим вивченням 
математики″ (автор Харік О.Ю.)  

8-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

18.09.2014 
№1054 

Біологія 
17 Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Біологія. 6-9 класи» 
(колектив авторів)  

6-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

18 Навчальна програма для класів з поглибленим 
вивчення біології. 8-9 (колектив авторів) 

8-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

17.07.2013 
№983 

Географія 
19 Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Географія 
6-9 сайт МОН Наказ МОН 

від 
07.06.2017 

№804 
Фізика. Астрономія 

20 Фізика.7-9 класи. Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

7-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

21 Фізика.8-9 класи. Навчальна програма для 
загальноосвітніх навчальних закладів з 
поглибленим вивченням фізики. 

8-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

17.07.2015 
22 Збірникпрограмкурсів за вибором (за 

загальноюредакцією Хоменко О.В.) 
7-11 Основа Лист ІМЗО від 

12.12 
2016№2.1/12-Г-

873 

Хімія 
23 Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів 

″Хімія.7-9 класи″ (колективавторів) 
7-9 сайт МОН Наказ МОН 

від 
07.06.2017 

№804 
24 Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів 

з поглибленимвивченнямпредметів ″Хімія.8-9 
8-9 сайт МОН Наказ МОН 

від 



класи″ (колективавторів) 17.07.2013 
№983 

25 Навчальні програми курсів за вибором та 
факультативів ″Хімія″. Варіативна складова 
Типових навчальних планів  

5-11 Мандрівець  Лист ІІТЗО 
від 18.02.2014 

№ 14.1/12-Г-137 

Інформатика 
26 Програма для загальноосвітніхнавчальнихзакладів 

″Інформатика. 5-9 класи″ (колектив авторів) 
8-9 сайт МОН Наказ МОН 

від 
29.05.2015 

№585 
Основи здоров′я 

27 Навчальна програма для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Основи здоров′я. 5-9 класи». 
(колектив авторів) 

5-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

07.06.2017 
№804 

Фізична культура 
28 Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Фізична культура. 5-9». (авт. 
М.В. Тимчик, Є.Ю. Алексєйчук, В.В. Деревянко, 
Т.А. Дмитрієва, Е.А. Єроьоменко, І.Р. Захарчук, 
О.М. Лакіза, В.О. Сілкова) 

5-9 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

29 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів «Фізична культура» для спеціальних 
медичних груп (авт. М.В. Тимчик, В.В. Деревянко) 

5-9 сайт МОН Лист МОН 
від 

16.08.2007 
№1/11-6410 

 

 



 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

ІІІ ступеня 
Житомирського обласного ліцею  

Житомирської обласної ради 
на 2020-2021 навчальний рік 

 
І. Загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 
навчання здобувачів освіти: 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11 класів складає 
2660 годин/навчальний рік:  

для 10 класу – 38 годин на тиждень (1330 годин/навчальний рік),  
для 11 класу – 38 годин на тиждень (1330 годин/навчальний рік).  
Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в 

навчальному плані Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної 
ради ІІІ ступеня, який містить загальний обсяг навчального навантаження та 
тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових 
предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає 
години на факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

Зміст освіти в старшій школі реалізується залежно від обраного профілю 
навчання, мета якого - забезпечення більш глибокої підготовки ліцеїстів у тій 
галузі знань та діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та 
здібності. 

Відповідно до запитів ліцеїстів у Житомирському обласному ліцеї 
Житомирської обласної ради ІІІ ступеня визначено такі профілі навчання: 

‒ математичний; 
‒ хіміко-біологічний; 
‒ історичний; 
‒ філологічний. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу старшої школи за 5-денним 
навчальним тижнем. Заняття проводяться в одну зміну. Тривалість уроків і 
перерв відповідає денному режиму роботи ліцею. Мова навчання – українська. 

  
ІІ. Перелік освітніх галузей 

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 
- Мови і літератури  
- Суспільствознавство 
- Мистецтво 
- Математика 
- Природознавство 
- Технології 
- Здоров’я і фізична культура 
 Освітньою галуззю  «мова і література» передбачено розвиток 

здобутих в основній школі вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої та 
читацької діяльності, розвитку комунікативної компетентності з іноземних мов, 
заохоченні вихованців до розширення кола читання, осмислення духовної 
цінності та поетики художніх творів, поглибленні культурно-пізнавальних 



інтересів ліцеїстів, усвідомленні ними ролі мови і літератури в сучасному світі, 
формуванні рис успішного мовця і творчого читача з високим рівнем загальної 
культури, активною громадянською позицією, національною свідомістю, 
вихованні в учнів поваги до культурних традицій різних народів. 

Завданнями освітньої галузі в старшій школі є: подальший розвиток 
мотивації до вивчення мови і літератури, засвоєння через мову і літературу 
історії, культури народу, моральних та естетичних цінностей, формування 
духовного світу ліцеїстів, їх світоглядних переконань, громадянських якостей, 
утвердження за допомогою засобів мови і літератури національних і 
загальнолюдських цінностей; розвиток умінь вільно спілкуватися в різних 
ситуаціях, формулювати та відстоювати власну думку, вести дискусію, 
оцінювати життєві явища, моральні, суспільні, історичні та інші проблеми 
сучасності, висловлювати щодо них власне ставлення, досягати 
взаєморозуміння та взаємодії з іншими людьми; удосконалення під час 
провадження дослідницької діяльності навичок самостійної навчальної 
діяльності, саморозвитку, самоконтролю, розвиток художньо-образного 
мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів, їх емоційно-духовної 
сфери, естетичних смаків і загальної культури. 

Освітня галузь «суспільствознавство» складається з історичного та 
суспільствознавчого компонентів. Метою освітньої галузі є забезпечення 
розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і 
цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно 
самореалізується в сучасному українському суспільстві. 

Завданнями освітньої галузі є: забезпечення реалізації можливостей 
розвитку ліцеїстів як вільної особистості, здатної за допомогою набутих 
ключових та галузевих компетентностей ефективно самореалізовуватися в 
сучасному багатоманітному глобалізованому світі та брати участь у житті 
демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства, 
вчитися протягом усього життя; розвиток інтелекту дитини, її критичного та 
творчого мислення, визначення нею власної ідентичності як особистості, 
громадянина, члена родини, етнічної, релігійної, регіональної та локальної 
спільноти; формування  у вихованців почуття власної гідності, поваги до прав 
людини, гуманістичних традицій та загальнолюдських цінностей, здатності 
формувати власну етичну позицію та дотримуватися правил соціально 
відповідальної поведінки. 

Зміст освітньої галузі реалізується шляхом вивчення окремих навчальних 
предметів (історії, права тощо), що відображають основи відповідних наук, 
інтегрованих курсів (громадянської освіти, суспільствознавства тощо). 

Структурні компоненти освітньої галузі в рамках освітньої програми ІІІ 
ступеня Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради – історія 
України, всесвітня історія, курс «громадянська освіта» та художня культура. 

Метою освітньої галузі «математика» є формування в ліцеїстів 
предметної математичної і ключових компетентностей, розширення їх 
компетентностей щодо тотожних перетворень виразів (степеневих, 
логарифмічних, ірраціональних, тригонометричних), розв’язування відповідних 
рівнянь і нерівностей; завершення формування поняття числової функції в 
результаті вивчення степеневих, показникових, тригонометричних класів 



функцій, формування вмінь їх досліджувати і використовувати для опису і 
вивчення явищ і процесів; ознайомлення з ідеями і методами диференціального 
та інтегрального обчислення, формування елементарних умінь їх практичного 
застосування; формування практичної компетентності щодо розпізнавання 
випадкових подій, обчислення їх імовірності, застосування базових статистико-
ймовірнісних моделей під час розв’язування навчальних і практичних задач та 
опрацювання експериментальних даних у процесі вивчення предметів 
природничого циклу; формування системи знань про просторові фігури та їх 
основні властивості, способи обчислення площ їх поверхонь і об’ємів, а також 
умінь застосовувати здобуті знання під час розв’язування навчальних і 
практичних задач; формування уявлення про аксіоматичну побудову 
математичних теорій. 

Зазначені завдання виконуються у процесі опанування навчального змісту 
освітньої галузі «Математика», в якому виокремлюються такі змістові лінії: 
числа, вирази, рівняння і нерівності, функції, елементи комбінаторики, теорії 
ймовірності та математичної статистики, геометричні фігури і геометричні 
величини. 

Математична освіта реалізується через вивчення окремих курсів 
«алгебра» та «геометрія» (у 10-11 класах, зокрема на профільному рівні 10-А, 
11-А, та 11-М класах), що забезпечує успішне вивчення інших дисциплін 
природничо-математичного циклу: фізики, астрономії, хімії, біології, екології, 
географії, інформатики. 

Освітня галузь «природознавство», основною метою якої є формування в 
ліцеїстів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних 
предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури 
особистості і розвитку її творчого потенціалу. 

Завданнями освітньої галузі є: забезпечення оволодіння вихованцями 
термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та 
усвідомлення суті основних законів і закономірностей, що дають змогу 
зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; забезпечення усвідомлення 
учнями фундаментальних ідей і принципів природничих наук; набуття досвіду 
практичної та експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання у 
процесі пізнання світу; формування ціннісних орієнтацій на збереження 
природи, гармонійну взаємодію людини і природи, а також ідей сталого 
розвитку. 

Загальними змістовими лініями освітньої галузі є: закони і закономірності 
природи; методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих 
наук; екологічні основи ставлення до природокористування; екологічна етика; 
значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному 
розвитку; рівні та форми організації живої і неживої природи, які структурно 
представлені в таких компонентах освітньої галузі, як загально-природничий, 
астрономічний, біологічний, географічний, фізичний, хімічний, екологічний. 

Загальноприродничий компонент забезпечує формування у ліцеїстів 
основ цілісного уявлення про природу і місце людини в ній, пропедевтичну 
підготовку ліцеїстів до вивчення окремих навчальних предметів, що сприяє 
розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та їх адекватній 
поведінці в навколишньому природному середовищі. 



Метою освітньої галузі «технології» є формування і розвиток проектно-
технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації 
творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві. 

Освітня галузь складається з інформаційно-комунікаційного та 
технологічного компонентів. 

Зміст предметів освітньої галузі має чітко виражену прикладну 
спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних 
методів і форм організації занять. 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» є важливою складовою 
частиною системи освіти та виховання ліцеїстів ІІІ ступеня Житомирського 
обласного ліцею Житомирської обласної ради. Основною метою освітньої 
галузі є розвиток здоров’язбережувальної компетентності шляхом набуття 
ліцеїстів навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого 
ставлення до нього, розвитку фізичної культури особистості та готовності до 
дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни. 

Загальними змістовими лініями освітньої галузі «здоров’я і фізична 
культура» є  фізична культура та курс «Основи захисту Вітчизни». 

ІІІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 
стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування 
ключових компетентностей ліцеїстів. 

№ 
з/п 

Ключові 
компетентності 

Компоненти 

1 Спілкування 
державною (і 
рідною — у разі 
відмінності) 
мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 
міркувати, робити висновки на основі інформації, 
поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, 
діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і 
перетворювати тексти задач (усно і письмово), 
грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та 
коректно вживати в мовленні термінологію з окремих 
предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло 
формулювати думку, аргументувати, доводити 
правильність тверджень; уникнення невнормованих 
іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику 
окремого предмета; поповнювати свій словниковий 
запас. 
Ставлення: розуміння важливості чітких та 
лаконічних формулювань. 
Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 
властивостей, доведення правил, теорем 

2 Спілкування 
іноземними 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 
ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 



мовами розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 
розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із 
різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 
спілкування у письмовій формі відповідно до 
поставлених завдань; використовувати у разі потреби 
невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 
наявних мовних засобів; обирати й застосовувати 
доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних 
потреб. 
Ставлення: критично оцінювати інформацію та 
використовувати її для різних потреб; висловлювати 
свої думки, почуття та ставлення; ефективно 
взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою 
засобів електронного спілкування; ефективно 
користуватися навчальними стратегіями для 
самостійного вивчення іноземних мов; адекватно 
використовувати досвід, набутий у вивченні рідної 
мови та інших навчальних предметів, розглядаючи 
його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною 
мовою. 
Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 
література, мультимедійні засоби, адаптовані 
іншомовні тексти. 

3 Математична 
компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою 
інформацією; встановлювати відношення між 
реальними об’єктами навколишньої дійсності 
(природними, культурними, технічними тощо); 
розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; 
будувати і досліджувати найпростіші математичні 
моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 
інтерпретувати та оцінювати результати; 
прогнозувати в контексті навчальних та практичних 
задач; використовувати математичні методи у 
життєвих ситуаціях. 
Ставлення: усвідомлення значення математики для 
повноцінного життя в сучасному суспільстві, 
розвитку технологічного, економічного й оборонного 
потенціалу держави, успішного вивчення інших 
предметів. 
Навчальні ресурси: розв'язування математичних 
задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні 
життєві ситуації 

4 Основні 
компетентності у 
природничих 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у 
довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і 
процеси; послуговуватися технологічними 



науках і 
технологіях 

пристроями. 
Ставлення: усвідомлення важливості природничих 
наук як універсальної мови науки, техніки та 
технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в 
сучасних інформаційних технологіях 
Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 
ілюструють функціональні залежності результатів 
впливу людської діяльності на природу 

5 Інформаційно-
цифрова 
компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 
складати алгоритми; визначати достатність даних для 
розв’язання задачі; використовувати різні знакові 
системи; знаходити інформацію та оцінювати її 
достовірність; доводити істинність тверджень. 
Ставлення: критичне осмислення інформації та 
джерел її отримання; усвідомлення важливості 
інформаційних технологій для ефективного 
розв’язування математичних задач. 
Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова 
графіків та діаграм за допомогою програмних засобів 

6 Уміння вчитися 
впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, 
відбирати й застосовувати потрібні знання та способи 
діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та 
планувати свою навчальну діяльність; моделювати 
власну освітню траєкторію, аналізувати, 
контролювати, коригувати та оцінювати результати 
своєї навчальної діяльності; доводити правильність 
власного судження або визнавати помилковість. 
Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 
цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 
світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 
прагнення до вдосконалення результатів своєї 
діяльності. 
Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 
траєкторії 

7 Ініціативність і 
підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 
проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 
оптимальні рішення; використовувати критерії 
раціональності, практичності, ефективності та 
точності, з метою вибору найкращого рішення; 
аргументувати та захищати свою позицію, 
дискутувати; використовувати різні стратегії, 
шукаючи оптимальних способів розв’язання 
життєвого завдання. 
Ставлення: ініціативність, відповідальність, 
упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – 



це й особистий успіх; позитивне оцінювання та 
підтримка конструктивних ідей інших. 
Навчальні ресурси: завдання підприємницького 
змісту (оптимізаційні задачі) 

8 Соціальна і 
громадянська 
компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 
інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на 
основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 
позицію; ухвалювати аргументовані рішення в 
життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, 
виділяти та виконувати власну роль в командній 
роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, 
родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі 
послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 
споживчий вибір, спираючись на різні дані. 
Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 
ставлення до інших незалежно від статків, 
соціального походження; відповідальність за спільну 
справу; налаштованість на логічне обґрунтування 
позиції без передчасного переходу до висновків; 
повага до прав людини, активна позиція щодо 
боротьби із дискримінацією. 
Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 

9 Обізнаність і 
самовираження у 
сфері культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою 
думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи 
національні та культурні особливості співрозмовників 
та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; 
враховувати художньо-естетичну складову при 
створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, 
текстів, схем тощо). 
Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до 
культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 
усвідомлення впливу окремого предмета на людську 
культуру та розвиток суспільства. 
Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах 
мистецтва 

10 Екологічна 
грамотність і 
здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-
економічні події в державі на основі різних даних; 
враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 
наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 
результатів вирішення проблем можуть бути 
використані для маніпулювання. 
Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого 
предмета та екології на основі різних даних; ощадне 
та бережливе відношення до природних ресурсів, 
чистоти довкілля та дотримання санітарних норм 



побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо 
вибору здорового способу життя; власна думка та 
позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.  
Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 
соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, 
які сприяють усвідомленню цінності здорового 
способу життя 

 
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 
компетентності можуть формуватися відразу засобами всіх окремих предметів. 
Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових 
компетентностей як «екологічна безпека й сталий розвиток», «громадянська 
відповідальність», «здоров’я і безпека», «основи підприємницької діяльності» 
спрямоване на формування в ліцеїстів здатності застосовувати знання й уміння 
в реальних життєвих ситуаціях. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 
компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно 
враховувати при формуванні освітнього середовища. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 
допомагають формуванню в ліцеїстів уявлень про суспільство в цілому, 
розвивають здатність застосовувати отримані знання в різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 
- організацію навчального середовища − зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 
навчання; 

- окремі предмети − виходячи із наскрізних тем при вивченні 
предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, 
реалізуються надпредметні, міжкурсові та загальноліцеїні проекти.  
Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить 
від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший 
предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою; 

- предмети за вибором;  
- факультативні курси та спецкурси; 
- роботу в проектах;  
- позакласну навчальну роботу. 

Наскрізна 
лінія 

Коротка характеристика 

Екологічна 
безпека й 

сталий 
розвиток 

Формування в ліцеїстів соціальної активності, 
відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати 
участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку 
суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для 
майбутніх поколінь. 

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання 
з реальними даними про використання природних ресурсів, їх 
збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку 
бережливого ставлення до навколишнього середовища, 



екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати 
проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку 
навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на 
відкритому повітрі.  

Громадянська 
відповідальність 

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і 
суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування 
суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через 
колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, 
проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і 
розвиває у ліцеїстів готовність до співпраці, толерантність 
щодо різноманітних способів діяльності і думок.  

Вивчення окремого предмета має викликати у ліцеїстів 
якомога більше позитивних емоцій, а її зміст − бути націленим 
на виховання порядності, старанності, систематичності, 
послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя 
покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного 
ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних 
досягнень. 

Здоров'я і 
безпека 

Завданням наскрізної лінії є становлення ліцеїста як 
емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий 
спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве 
середовище.  

Реалізується через завдання з реальними даними про 
безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з 
середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 
транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, 
пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, 
знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів 
вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати у 
вихованців чимало радісних емоцій. 

фінансова 
грамотність 

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, 
здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному 
середовищі, забезпечення кращого розуміння ліцеїстами 
практичних аспектів фінансових питань (здійснення 
заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
кредитування тощо). 

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних 
завдань щодо планування господарської діяльності та реальної 
оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 
формування економного ставлення до природних ресурсів.  

 
Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення ліцеїстів до різних 
видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 
також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 
показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 
створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на 



практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення 
проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів 
діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 
реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо предметних 
зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 
організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес до 
навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для 
систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 
Вихованці  набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх 
в нові ситуації.  

ІV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття загальної 
середньої освіти. 

 Відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів  
до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної 
середньої освіти, затвердженого  наказом  МОН України від 16.04.18 №367, 
зарахування до 10 класу ліцею відбувається після видання наказу директора 
закладу освіти про  переведення ліцеїстів 9 курсів Житомирського обласного 
ліцею Житомирської обласної ради, які не виявили намір припинити навчання в 
ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти. На вільні 
місця (у разі їх наявності) учні зараховуються шляхом конкурсу відповідно до 
правил конкурсного приймання учнів до Житомирського обласного ліцею 
Житомирської обласної ради, затвердженого наказом Житомирської обласної 
ради від 11.04.2016 р. № 50 (а). До випускного класу можливе  зарахування 
лише для учнів ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл. 

V. Форми організації освітнього процесу. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  
- формування компетентностей; 
- розвитку компетентностей;  
- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  
- корекції основних компетентностей;  
- комбінований урок. 
Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 
брифінги, квести, інтерактивні уроки (урок-дослідження, урок-дискусійна 
група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний 
урок, відеоуроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім 
уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує 
виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до 
змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій 
самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті 
компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях 
практикуму. Практичне заняття − це така форма організації, коли учням 
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надається можливість застосовувати отримані ними знання в практичній 
діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих 
предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 
експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція (для 10-11 класів) 
повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, 
ліцеїсти розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова 
конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в 
узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія 
припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження 
процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання. 

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей 
виконує навчально-практичне заняття. Ліцеїсти одержують конкретні завдання, 
з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття 
практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій 
освітнього процесу. На цих заняттях ліцеїсти самостійно виготовляють вироби, 
проводять виміри та звітують за виконану роботу. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватися та 
розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 
вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 
враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 
окремих предметів. 

За підсумками атестації (серпень 2020 року) у закладі освіти налічується 
26 навчальних кабінетів,  тренажерний (спортивної атлетики) та спортивний 
зал, актова зала, етнографічний кабінет «Українська світлиця», кабінет 
педагогіки. Усі кабінети відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, мають 
акт-дозвіл на роботу, перспективний план роботи. Учителі систематично (раз на 
півріччя) проходять  інструктаж з охорони праці. Навчальні кабінети обладнані 
меблями, двомісними та одномісними партами відповідного маркування, 
столом для вчителя, сучасними мультимедійними дошками, проекторами, 
відеокамерами тощо, що забезпечує якісний освітній процес, зокрема в умовах 
дистанційного навчання.  Усі кабінети мають шафи, де розташовано навчально-
методичний та дидактичний матеріали, навчальне обладнання та прилади. 
Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових 
переліків навчально-наочних посібників, технічних засобів навчання та 
обладнання загального призначення для  закладів освіти. 

Матеріальні цінності кабінетів обліковуються в інвентарній книзі 
встановленого зразка, яка прошнурована, пронумерована та скріплена печаткою 
і підписом директора ліцею. Кабінети забезпечені: аптечкою з набором 
медикаментів для надання первинної медичної допомоги; первинними засобами 
пожежогасіння відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів, установ і 
організацій системи освіти України.  

Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з навчальних 
програм, підручників, навчальних та методичних посібників  з предмету 
відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання 



загального призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального 
обладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків. 

Навчальні кабінети забезпечують оптимальні умови для організації 
освітнього процесу та реалізації завдань згідно з Державним стандартом базової 
і повної загальної середньої освіти. Створено відповідний освітній простір для 
організації індивідуального та диференційованого навчання; реалізації 
практично-дійової і творчої складових змісту навчання; забезпечення  
профільного і поглибленого навчання; організації роботи гуртків та 
факультативів; проведення засідань методичних комісій; індивідуальної 
підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня. 

Постійна експозиція навчальних кабінетів обов'язково містить державну 
символіку; інструкцію з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в 
кабінеті; наочні демостенди (портрети видатних учених, письменників; таблиці 
сталих величин, основних формул; еволюцію органічного світу та його 
класифікацію; таблицю періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, 
електрохімічний ряд напруг металів, розчинність солей, основ і кислот; системи 
вимірювання фізичних одиниць; політичну карту світу, політико-
адміністративну  та фізичну карти України тощо). 

До експозицій змінного характеру кабінетів ліцею вчителі вносять: 
виставку кращих робіт учнів; матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні 
завдання тематичного оцінювання, державної атестації, ЗНО; додаткову 
інформацію відповідно до навчальної програми, зокрема, про життєвий і 
творчий шлях письменників, учених, висвітлення поточних подій у нашій 
країні та за її межами; матеріали краєзнавчого характеру; результати 
експериментальної та дослідницької роботи учнів; результати учнівських 
олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Матеріали експозицій оновлюються при 
переході до вивчення нової теми. 

Відповідно до Положення про навчальні кабінети з природничо-
математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012р. 
№1423, наказу Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 № 704 «Про 
затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і 
загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів 
загальноосвітніх навчальних закладів»  у кабінетах фізики, хімії, біології, 
математики створено безпечний навчально-розвивальний  освітній простір. 
Робочі місця вчителів фізики, хімії, біології  змонтовані на підвищенні, 
обладнані демонстраційним столом. Кабінети хімії обладнані витяжною шафою 
з вільним доступом до неї відповідно до вимог ДСанПін 5.5.2.008-01.  

Кабінети фізики забезпечені системою електрообладнання із загальних 
стаціонарних та спеціалізованих взаємопов'язаних електричних пристроїв і 
джерел, які вмикаються до мережі змінного струму з напругою 220 В.  
До учнівських столів у кабінеті фізики підводиться постійний електричний 
струм 42В. Проводиться систематична перевірка, випробування та вимірювання 
опору захисних заземлень струму  короткого  замикання, петлі «фаза-нуль» та 
опору ізоляції електроустановок закладу освіти. 

Лабораторні приміщення, відповідно до специфіки, обладнані шафами 
для збереження приладів та лабораторного посуду, металевими шафами  для 
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збереження хімічних реактивів, умивальником, столом для підготовки дослідів, 
приладів і навчально-наочних посібників для занять,  столами для роботи 
вчителя та лаборанта, столом з пристроями для зберігання матеріалів та 
інструментів для ремонту приладів. У лаборантській кабінету хімії в наявності 
хімічний посуд, реактиви, довідковий матеріал, інструкції для виконання 
лабораторних та практичних робіт, пристрій для миття та сушіння 
лабораторного посуду. У наявності каталог обладнання, реактивів інвентарна та 
матеріальна книга.  

У кабінеті фізики, інформатики, хімії  є інструкція і журнали вступного 
та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки, у наявності 
інструкції щодо виконання певних видів робіт. На уроках хімії, фізики,  
технологій, інформатики та фізичної культури учні проходять вступний 
інструктаж з безпеки життєдіяльності під час виконання завдань, який 
фіксується в журналах інструктажів з безпеки життєдіяльності. Журнали 
прошито, прошнуровано та пронумеровано. 

 План евакуації в наявності в усіх навчальних кабінетах.  
Кабінети  інформатики №22 та №25 обладнані відповідно до Положення 

про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання 
закладів освіти (наказ Міністерства освіти і науки України № 407 від 20.05.2004 
р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України N 730/9329 від 14.06.2004 р.), 
наказу Міністерства освіти і науки України від 21.09.10р. № 614 «Про 
затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу 
для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 
навчальних закладів системи загальної середньої освіти» та сприяють 
розширенню можливостей освітнього простору ліцею-інтернату: ліцеїсти та 
вчителі беруть участь в інтернет-конференціях, олімпіадах, конкурсах, 
вебінарах; активно використовують у своїй діяльності мережеву співпрацю. 
Обмін інформацією здійснюється на основі продуктів Google: робота на 
«google-диску» та в поштовій скриньці, створення власних сайтів та блогів, 
робота в хмарному середовищі міста та ліцею. 

Спортивний  та тренувальний зали забезпечені спортивним 
обладнанням, мають  достатню кількість знарядь спортивного інвентарю для 
виконання навчальної програми з фізичної культури. 

 
VІ. Опис та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти. 
Система внутрішнього забезпечення якості складається з таких 

компонентів: 
- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 
- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 
- якість проведення навчальних занять; 
- моніторинг досягнення ліцеїстами результатів навчання 

(компетентностей). 
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 
- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, 



якістю знань, умінь і навичок ліцеїстів, розробка рекомендацій щодо їх 
покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 
закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 
рівня педагогічних працівників. 

Підвищенню ефективності організації освітнього процесу, 
вдосконаленню педагогічної майстерності й професійної компетентності  
педагогічних працівників сприяє   науково-методична робота закладу освіти, 
спрямована на впровадження навчально-методичного, управлінського 
забезпечення плідної співпраці педагогів, ліцеїстів, батьківської громадськості 
та інших соціальних інститутів з метою реалізації  науково-методичної  
стратегії  «Формування організаційно-педагогічних умов розвитку творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу», створення в ліцеї інноваційного 
розвивального середовища, яке спонукає, організовує та спрямовує  до творчої  
співдії, забезпечує розвиток творчого потенціалу та професійної 
компетентності педагогів.  

 У  закладі освіти реалізується  комплекс організаційно-педагогічних 
умов, спрямованих на становлення та розвиток  колективу професійно та 
психолого-педагогічно компетентних педагогів, що забезпечують організовану 
співтворчість учителів і учнів, коли компетентний вчитель виступає важливим 
фактором розвитку особистості ліцеїста. 

Освітній процес забезпечують 70 педагогічних працівників (зокрема 7 
працюють за сумісництвом). Серед них: 52 вчителі, 15 вихователів, 3 керівники 
гуртків. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 37 
вчителів та вихователів; педагогічні звання «вчитель-методист», «вихователь-
методист»  -16; «старший вчитель», «старший вихователь»  -9,  спеціалістів І 
категорії -13  педагогів, заслужених працівників освіти – 2, відмінників освіти – 
4, кандидатів наук – 6, докторів наук – 2.  

Психолого-педагогічний, соціально-психологічний та науково-
методичний супровід функціонування системи допрофільного навчання  
забезпечує структура науково-методичної роботи з педагогічними кадрами 
ліцею, що включає в себе науково-методичну раду, у складі якої діє Центр 
управління дослідно-експериментальною роботою; проєктні групи педагогів з 
реалізації завдань експерименту; обласний центр професійного саморозвитку 
вчителя «Школа педагогічної майстерності-2017»; обласний осередок 
громадської організації  «Всеукраїнська асоціація  шкіл майбутнього»; центр 
реалізації проекту АШ  ЮНЕСКО; Школа становлення молодого педагога; 
Школа передового педагогічного досвіду «Майстер-клас»; Центр 
дистанційного навчання, 5 методичних комісій  та п′ять творчих груп 
педагогічних працівників ліцею.    

Відповідно до наказу Міністерства  освіти і науки України від 19.01.2017 
року №79 «Про проведення Всеукраїнського експерименту за темою 
«Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на 
базі загальноосвітніх закладів освіти України на 2017-2021 роки» ліцей входить 
до базових закладів освіти дослідження за темою «Ліцей – авторський заклад 
освіти  «Школа становлення відповідального громадянина».  



Експериментальну перевірку моделей розвитку авторських шкіл в умовах 
реалізації Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова 
українська школа» регламентують Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і 
науки України від 07.11.2000 року №522, зареєстрованого  в Міністерстві 
юстиції України 26.12.2000 року №946/5167 (у редакції наказу Міністерства 
освіти й науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 року №1352, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 року 
№ 2111/224223), висновки Комісії з питань інноваційної діяльності та 
дослідницько-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей 
та учнівської молоді у загальноосвітніх навчальних закладах Науково-
методичної ради з питань освіти МОН України від 05.12.2016 року (протокол № 
33). Міністерством екологічного розвитку й торгівлі України  03.01.2018 року 
зареєстроване авторське право на Науковий твір «Авторська модель «Школа 
становлення відповідального громадянина», автор Корінна Людмила Віталіївна 
(свідоцтво №75769).  

Працюють клуби «Правознавець» та «Громадянин», «Лідер», метою яких 
є підготовка молоді до життя в громадянському суспільстві, у 
взаємопов’язаному світі; формування відповідальної громадянської позиції в 
кожного ліцеїста. 
 

VII. Очікувані результати профільної середньої освіти 

Освітня програма ІІІ ступеня Житомирського обласного ліцею 
Житомирської обласної ради профільної середньої освіти передбачає 
досягнення ліцеїстами результатів навчання (компетентностей), визначених 
Державним стандартом. 

Реалізація освітньої програми ІІІ ступеня Житомирського обласного ліцею 
Житомирської обласної ради профільної середньої освіти забезпечує 
формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині 
для її успішної життєдіяльності, а саме: здатність спілкуватися державною та 
іноземними мовами, математичної грамотності й обізнаності у галузі 
природничих наук, техніки та технологій, готовності використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, уміння вчитися 
впродовж життя, здатності до соціальної комунікації й активності, життя в 
громадянському суспільстві, володіння навичками підприємницької діяльності, 
загальнокультурної й екологічної грамотності та готовності до здорового 
способу життя та інших компетентностей передбачених стандартом освіти. 

Профільне навчання створить реальні умови для професійного 
самовизначення кожного вихованця, побудови індивідуальної освітньої 
траєкторії, сприятиме розвитку їх індивідуальних нахилів та потреб. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додатки до освітньої  програми  
ІІІ ступеня 

Житомирського обласного ліцею  
Житомирської обласної ради 
(профільна середня освіта) 

на 2020-20201 навчальний рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                              Таблиця 1 до освітньої програми ІІІ ступеня   

     
                       Складено за таблицею №2,3 

                                наказу МОН  
                                                        від 20.04.2020 р. №408 

 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  
ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ 

 ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

10 КЛАСИ 
 

 навчальні предмети кількість годин на тиждень всього 
10-Б 10-А 10-Л 10-І 

Базові предмети:      
українська мова 2 2 4 4 12 
українська література 2 2 2 2 8 
зарубіжна література 1 1 1 1 4 
іноземна мова 2 5 5 2 14 
друга іноземна мова   2  2 
історія України 1,5 1,5 1,5 3 7,5 
всесвітня історія 1 1 1 3 6 
громадянська освіта 2 2 2 2 8 
алгебра  2 6 2 2 12 
геометрія 2 2,5 2 2 8,5 
біологія, екологія 5 2 2 2 11 
географія 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
фізика 3 3 3 3 12 
хімія 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
фізична культура 2 2 2 2 8 
захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
Разом: 30 34,5 34 32,5 131 
Вибірково-обов’язкові курси 3 3 3 3 12 
інформатика 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
мистецтво 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
технології --- --- --- --- --- 
всього 33 37,5 37 35,5 143 
Додаткові години (факультативи) 
з них: 

5 0,5 1 2,5 9 

 математика  0,5    
хімія 1     

  біологія 1     
   українська мова 1  0,5 1  

 історія    1  
                              іноземна мова   0,5   

              німецька мова (збірні) 1     
фінансова грамотність 1   0,5  

гранично-допустиме навантаження на 
одного учня        

33 33 33 33  

Всього фінансується (без урахування 
поділу на групи) 

38 38 38 38 152 

Поділ на групи 3 15 16 3 37 
Всього 41 53 54 41 189 

 
 
 

 



 
 

         Таблиця 2 до освітньої програми ІІІ ступеня                       

       
                    Складено за таблицями №2,3 

                               наказу МОН  
                                               від 20.04.2020 р. №408 

 
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН  

ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

11 КЛАСИ 

 навчальні предмети кількість годин на тиждень всього 
11-М 11-Х 11-А 11-Л 11-І 11-Б 

Базові предмети:        
українська мова 2 2 2 4 4 2+2 18 
українська література 2 2 2 2 2 2 12 
зарубіжна література 1 1 1 1 1 1 6 
іноземна мова 2 2 5 5 2 2 18 
друга іноземна мова    3   3 
історія України 1,5 1,5 1,5 1,5 3 1,5 10,5 
всесвітня історія 1 1 1 1 3 1 8 
економіка        
математика        
алгебра 6 2 6 2 2 2 20 
геометрія 3 2 3 2 2 2 14 
біологія, екологія 2 5 2 2 2 4 17 
географія 1 1 1 1 1 1 6 
фізика і астрономія 7 4 4 4 4 4 27 
хімія 2 5 2 2 2 2 15 
фізична культура 2 2 2 2 2 2 12 
захист Вітчизни 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9 
Разом: 34 32 34 34 31,5 30 195,5 
Вибірково- обов’язкові курси всього 3 3 3 3 3 3 18 

інформатика 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  
технології        
мистецтво 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  

Додаткові години (факультативні 
курси)всього з них: 

1 3 1 1 3,5 4 13,5 

математика  0,5 1 0,5     
хімія  

 
     

біологія  1    2  
історія     2   
українська мова 0,5 1  0,5 1,5 2  
іноземна мова 

 
 0,5 0,5    

німецька мова (збірні)        
гранично-допустиме навантаження на одного 
учня 

33 33 33 33 33 33 
 

Всього фінансується (без урахування 
поділу на групи) 

38 38 38 38 38 37 227 

Поділ на групи 3 3 3 3 3 3 18 
Всього 41 41 41 41 41 40 245 

 
 
 
 



 
Таблиця 3 до освітньої програми ІІІ ступеня 

Освітні навчальні програми 

Українська мова 
№ 
п/
п 

Назва програми Клас Видавництво Наказ МОН 
України 

1 Навчальна програма «Українська мова. (рівень 
стандарту)10-11 класи» 
 
 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

2 Навчальна програма «Українська мова. 
(профільний рівень)10-11 класи» 
 
 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

3 Навчальна програма «Українська мова. 
10-11 класи». Рівень стандарту 
 
 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

14.07.2016 
№826 

4 Українська мова. «Українська мова. 
10-11 класи». Академічний рівень 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

14.07.2016 
№826 

5 Українська мова. «Українська мова. 
10-11 класи». Профільний  рівень 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

14.07.2016 
№826 

6 Програми курсів за вибором і факультатив з української 
мови (за заг. ред. К.В. Таранік - Ткачук) 

8-11 Грамота Лист МОН 
ІНЗО від 

18.10.2016 р. 
№ 2.1/12  

Г-540 
Українська література 

7 Навчальна програма «Українська література. (рівень 
стандарту)» 

10-
11 

сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

8 Навчальна програма «Українська література. 
 (профільний рівень)». 10-11 класи. 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

9 Навчальна програма «Українська література». 
 10-11.Рівень стандарту, академічний рівень 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

10 Українська література. Академічний рівень (укл. 
Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – керівники 
авторського колективу; Мовчан Р.В., Левчик Н.В., 
Бондар М.П., Камінчук О.А., Цимбалюк В.І., за заг. 
ред. Мовчан Р.В.) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

11 Українська література. 10-11класи. Профільний 
рівень (укл. Жулинський М.Г., Семенюк Г.Ф. – 
керівники авторського колективу; Мовчан Р.В., 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 



Левчик Н.В., Бондар М.П., Камінчук О.А., 
Цимбалюк В.І., за заг. ред. Мовчан Р.В.) 

№826 

12 Програми курсів за вибором і факультатив з 
української літератури (за заг. ред. К.В. Таранік - 
Ткачук) 

8-11 Грамота Лист МОН 
ІНЗО від 

18.10.2016 р. 
№ 2.1/12  

Г-540 
Іноземна мова 

14 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 10-11 класи Іноземна мова Рівень 
стандарту Академічний рівень Профільний рівень 

10-
11 

сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

15 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 10-11 класи. Іноземна мова. Рівень 
стандарту. Профільний рівень 

10-
11 

сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

Зарубіжна література 
16 Зарубіжна література. Рівень стандарту. 10 сайт МОН Наказ МОН 

від 
23.10.2017 

№1407 
17 Навчальна програма ″Зарубіжна література″. 

10-11 класи. Рівень стандарту. Профільний рівень. 
11 сайт МОН Наказ МОН 

від  
14.07.2016 

№826 
18 Навчальна програма ″Зарубіжна література″. 

10-11 класи. Академічний рівень. 
11 сайт МОН Наказ МОН 

від  
22.09.2016 

№1136 
Історія України. Всесвітня Історія 

19 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів ″Історія України″. 10-11 класи (рівень 
стандарту) 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

20 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів ″ Всесвітня історія ″. 10-11 класи (рівень 
стандарту) 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

21 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів ″Історія України″. 10-11 класи  
(профільний рівень) 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

22 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів ″ Всесвітня історія ″. 10-11 класи 
(профільний рівень) 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

23 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів ″Історія України″. 10-11 класи (рівень 
стандарту/академічний рівень) 
 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

24 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів ″ Всесвітня історія ″. 10-11 класи (рівень 
стандарту стандарту/академічний рівень) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

25 Програма для загальноосвітніх навчальних 11 сайт МОН Наказ МОН 



закладів ″Історія України″. 10-11 класи 
(профільний рівень (суспільно-гуманітарний 
напрям, історичний профіль)) 

від  
14.07.2016 

№826 
Філософсько-світоглядні дисципліни  

26 Навчальна програма ″Громадянська освіта 
(інтергований курс, рівень стандарту)″ (Тамара 
Бакка, Наталія Беца, Поліна Вербицьк, Оксана 
Волошенюк, Раїса Євтушенко, Тетяна Мелещенко, 
Олександр Мокрогуз, Олег Муза, Вікторія 
Павловська-Кравчук, Тетяна Ремех, Елла Ситник, 
Наталія Ступницька, Ольга Педан-Слєптухіна ) 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

27 Програма курсу ″Людина і світ. 11 клас″ для 
загальноосвітніх навчальних закладів 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

28.10.2010 
№1021 

Мистецтво (інтегрований курс) 
28 Навчальна програма для учнів 10-11 класів 

закладів загальної середньої освіти ″Мистецтво. 
10-11 клас″ (рівень стандарту) 

10-
11 

сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

Математика 
29 Навчальна програма ″Математика (рівень 

стандарту). 10-11 класи″ 
10 сайт МОН Наказ МОН 

від 
23.10.2017 

№1407 
30 Навчальна програма ″Математика ( профільний 

рівень). 10-11 класи″ 
10 сайт МОН Наказ МОН 

від 
23.10.2017 

№1407 
31 Навчальна програма ″Математика (початок 

вивчення на поглибленому рівні з 8класу, 
профільний рівень). 10-11 класи″ 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

32 Навчальна програма з математики для учнів 10-11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів 
(рівень стандарту, академічний рівень, профільний 
рівень, поглиблене вивчення) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

Біологія. Екологія 
33 Біологія і екологія. 10-11 класи (рівень стандарту)  

навчальна програма для закладів загальної 
середньої освіти 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

34 Біологія і екологія. 10-11 класи ( профільний 
рівень) навчальна програма для закладів загальної 
середньої освіти 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

35 Біологія. Програма для профільного навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 
стандарту, академічний, профільний)  (колектив 
авторів) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

36 Екологія. Програма для профільного навчання 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень 
стандарту, академічний, профільний)  (колектив 
авторів) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

28.10.2010 
№1021 



 
Географія 

37 Географія. 10-11 клас. Рівень стандарту 10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

Економіка 
38 Програма для закладів загальної середньої освіти  

Економіка″. 10-11 класи (профільний рівень) 
10 сайт МОН Наказ МОН 

від 
23.10.2017 

№1407 
39 Програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів ″ Економіка″. 11 класи (рівень стандарту, 
академічний рівень) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

28.10.200 
№1021 

40 Програма для закладів загальної середньої освіти  
Економіка″. 11 класи (профільний рівень) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від 

28.10.200 
№1021 

41 ″Фінансова грамотність″ (35 годин) навчальна 
програма курсу за вибором для 10 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (автори 
Смовженко Т.С., Кравченко І.С.)  

10 Університет 
банківської 
справи  НБУ 

Наказ МОН 
від 

18.09.2014 
№1054 

42 ″Фінансова грамотність″ (35 годин) навчальна 
програма курсу за вибором для 10 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (автори 
Смовженко Т.С., Кравченко І.С.)  

11 Університет 
банківської 
справи  НБУ 

Наказ МОН 
від 

18.09.2014 
№1054 

Фізика. Астрономія 
43 ″Фізика і Астрономія 10-11″ (рівень стандарту, 

профільний рівень), авторського колективу 
Національної академії педагогічних наук під 
керівництвом Ляшенко О.І.  

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

24.11.2017 
№1539 

44 ″Астрономія″ (рівень стандарту та профільний 
рівень), авторського колективу Національної 
академії наук України під керівництвом Яцківа Я. 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

24.11.2017 
№1539 

45 Фізика. Асторономія. Навчальна програма для 
загальних навчальних закладів. 

11 сайт МОН Наказ МОН від 
28.10.2010 

№1021  
зі змінами  

Наказ МОН від 
14.07.2016 

№826 
46 Збірник програм курсів за вибором (за загальною 

редакцією Хоменко О.В.) 
7-11 Основа Лист ІМЗО 

від 12.12 
2016№2.1/1

2-Г-873 
Хімія 

47 Хімія. 10-11 класи (рівень стандарту) навчальна 
програма для закладів загальної середньої освіти  

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

48 Хімія. 10-11 класи (профільний рівень) навчальна 
програма для закладів загальної середньої освіти  

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 



49 Хімія. Програми для профільного навчання учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів (колектив 
авторів) 

11 сайт МОН Наказ МОН від 
14.07.2016 

№826, 
Наказ МОН 

від 28.10.2010 
№1021 

50 Навчальні програми курсів за вибором та 
факультативів ″Хімія″. Варіативна складова 
Типових навчальних планів  

5-11 Мандрівець  Лист ІІТЗО 
від 18.02.2014 

№ 14.1/12-Г-137 

Інформатика 
51 Навчальні програми ″Інформатика″ (рівень 

стандарту). 10-11 класи 
10 сайт МОН Наказ МОН 

від 
23.10.2017 

№1407 
52 Навчальні програми з інформатики для учнів 10-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 
(рівень стандарту, академічний рівень, профільний 
рівень, поглиблене вивчення) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

14.07.2016 
№826 

Фізична культура 
53 Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів «Фізична культура. 10-11» 
(рівень стандарту) (авт. М.В. Тимчик, Є.Ю. 
Алексєйчук, В.В. Деревянко, В.М. Єрмолова, В.О. 
Сілкова) 

10-
11 

сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

54 Програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів «Фізична культура» для спеціалізованих 
медичних груп (автори Деревяненко В.В., Майєр 
В.І., Пустолякова Л.М.) 

10-
11 

сайт МОН Лист МОН 
молодьспорту  
від 11.07.2012  
№ 1/11-11360 

Захист Вітчизни 
55 Навчальна програма ″Захист Вітчизни″ для 

навчальних закладів системи загальної середньої 
освіти (рівень стандарту) (колектив авторів) 

10 сайт МОН Наказ МОН 
від 

23.10.2017 
№1407 

55 Навчальна програма з предмета ″Захист Вітчизни″ 
(автори Бахтін А.М. та інші) 

11 сайт МОН Наказ МОН 
від  

30.07.2015 
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