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Пояснювальна записка 

до робочого навчального плану  Костянтинівського ліцею «Ерудит» 

на 2016/2017 навчальний рік 

 

Костянтинівський ліцей «Ерудит»  - загальноосвітній навчальний заклад нового типу. 

Ліцей створено у відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту», 

Інструкції про організацію та діяльність ліцею (наказ Міносвіти і науки України від 

20.07.1995, №217), рішення сесії Мелітопольської Ради 02.06.2009 №10 «Про реорганізацію 

Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2». 

Метою діяльності ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної 

повної загальної середньої освіти, забезпечення умов для відбору, навчання, виховання та 

розвитку обдарованих, здібних дітей, залучення їх до систематичної науково-дослідницької, 

пошукової, експериментальної роботи, створення ефективної  соціально-педагогічної 

системи, яка забезпечує формування, збереження,  зміцнення та відновлення здоров’я, 

створення умов для виявлення та розвитку творчої, гуманістично-зорієнтованої особистості 

в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.  

В ліцеї – 13 класів, в яких навчається 257 учнів. 

Структура ліцею: 

 І ступінь навчання 

1-4 класи -  поглиблене вивчення  англійської та німецької  мов (додатки 1-4), 

ІІ ступінь навчання  

5-7 класи – пропедевтичні (додатки 5-7), 

8 клас – поглиблене вивчення  української мови (додаток 8), 

9 клас - поглиблене вивчення математики (додаток 9), 

ІІІ ступінь навчання 

10 клас – біотехнологічний  профіль (додаток 10), 

11 клас – профіль української філології (додаток 11). 

Робочий навчальний план зорієнтований на виконання Закону України «Про загальну 

середню освіту» (ст.15,16), на впровадження Державного стандарту початкової загальної 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»; на впровадження 

Державного стандарту базової  і повної загальної середньої освіти , затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392; на реалізацію програм 

«Початкова школа», «Основна школа»; «Програми розвитку освіти Мелітопольського 

району на 2013-2017 роки» та складений: 

- для початкової школи (1-4 класи) – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОНМС України 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з 

наказом  Міністерства освіти і науки України 16.04.2014  № 460 (Додатки 1-4); 

- для 5-8 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНМС України 03.04.2012 № 409 (в редакції 

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

12.12.2014 № 1465 (Додатки 5-8); 

- для 9 класу з поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими 

навчальними планами, затвердженими наказом МОНМС України 23.05.2012 № 616 (Додаток 

9);  

- для 10-11 класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України 27.08.2010 № 834, зі змінами, 

внесеними наказом МОН України  29.05.2014 № 657 (Додатки 10-11).  

Мова навчання – українська.  

Режим роботи для 1-11 класів п’ятиденний, заняття проводяться в одну зміну. 

Тривалість уроків: 1 клас - 35 хвилин, 2-4 клас – 40 хвилин і 5-11 класи  - 45 хвилин. 

Тривалість перерв – 10 хвилин, великих перерв – 20 хвилин. 

Розклад уроків та позакласної роботи складається з дотриманням санітарно-гігієнічних  

вимог.  
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Режим навчального дня 

                                                                   Перерва 

1 урок – 8.00 – 8.45                                                       10 хвилин 

2 урок – 8.55 – 9.40                                                       20 хвилин                                

3 урок – 10.00 – 10.45                                                   20 хвилин  

4 урок – 11.05 – 11.50                                                   10 хвилин  

5 урок – 12.00 – 12.45                                                   10 хвилин  

6 урок  - 12.55 – 13.40                                                   10 хвилин 

7 урок  - 13.50 – 14.35 

 Після 14.35 проводяться заняття факультативів, гуртків, додаткових занять і 

консультацій.  

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2016/2017  

навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань і закінчується не пізніше 1 

липня.  

Структура  навчального року та строки проведення канікул затверджуються 

педагогічною радою ліцею за погодженням з відповідними органами управління освітою. 

Тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.  

Закінчується навчальний рік оцінюванням навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 

рік і державної підсумкової атестації випускників початкової, основної  і старшої школи. 

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій 

визначається педагогічною радою. 

        Навчальний план включає інваріантну частину, яка забезпечує реалізацію змісту 

шкільної освіти  на рівні Державного стандарту,  і варіативну частину, в якій передбачено 

години на предмети інваріантної частини, предмети та курси за вибором, факультативні та 

додаткові заняття. Розподіл годин варіативної частини здійснений з урахуванням результатів 

моніторингу освітніх інтересів учнів  та батьків, кадрового та матеріально-технічного 

забезпечення. Додаткові заняття спрямовані на індивідуальну роботу зі здібними учнями 

згідно з профілями навчання та освітніми запитами дітей та батьків. 

Методологічною основою виконання навчального плану є пріоритет загальнолюдських 

і національних цінностей, переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість 

дитини: в навчальному плані особлива увага приділяється вивченню української мови, 

літератури, вітчизняної історії та культури, іноземної мови. 

У початковій школі  поглиблено вивчається іноземна мова (англійська, німецька), 

варіативна складова передбачає вивчення предметів за вибором, факультативних занять: 

- факультатив «Каліграфія» (з елементами розвитку зв’язного мовлення) з метою 

вдосконалення графічних навичок, техніки письма і розвитку  зв’язного мовлення 

молодших школярів в 1-2 класах по 1 годині на тиждень; 

- міжкласний факультатив «Хореографія» з метою сприяння естетичному вихованню і 

фізичному розвитку підростаючого покоління та задоволення їх потреб в руховій 

активності в 3 класі 1 година на тиждень; 

- міжкласний факультатив «Основи екології» в 3 класі 1 година з метою формування 

екологічної культури молодших школярів, сприяння розвиткові екологічного мислення. 

В 5-7 класах  з метою створення передумов поглибленого вивчення окремих предметів, 

розвитку  творчих здібностей, підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях за 

рахунок варіативної частини введено додаткові заняття з математики в 5-7 класах, з 

української мови в 7 класі, з географії в 6-7 класах, факультативи «Етика» в 5-6 класах, 

«Міфологія» в 6-7 класах, «Географія рідного краю» в 5 класі,  міжкласні факультативи «По 

країнах та континентах», «Світ кімнатних рослин» в 7 класі  та тренінг «Рівний-рівному» в 7 

класах. 

Враховуючи національний склад населеного пункту мікрорайону школи, де значна 

частина російськомовного населення, враховуючи освітні інтереси учнів та побажання 

батьків російська мова в 5-7 класах вивчається як мова національної меншини, згідно з  
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додатком 12 до наказу МОНмолодьспорту України  03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними 

наказом МОН України 29.05.2014 №  664;  російська мова в 1-4, 8-11 класах вивчається за 

рахунок варіативної частини. 

Відповідно до  профілю української філології у 8 класі поглиблено вивчається 

українська мова, відповідно до математичного профілю -  алгебра та геометрія в 9 класі.  

В 9 класі з метою забезпечення поглибленого вивчення предметів та запобіганню  

перевантаження учнів здійснено перерозподіл до 15% часу інваріантної складової між 

навчальними предметами: на 1 годину зменшено кількість годин фізичної культури, на 1 

годину збільшено кількість годин геометрії. 1 година фізичної культури буде викладатися як 

додаткове заняття. 

В 8 класі введено факультатив «Основи науково – дослідної роботи учнів» з метою 

розвитку здібностей і творчої активності учнів, ознайомлення з методами і прийомами 

науково – дослідної та пошукової роботи та тренінг «Рівний-рівному». 

 В 8 – 9 класах введено факультатив «Етногеографія» з метою формування в учнів 

комплексу народознавчих компетенцій  та формування на його основі активної 

громадянської позиції 

В старшій школі передбачено такі профілі навчання: біотехнологічний, української 

філології.  

           Навчальний план в 10-11 класах  реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю:  

- на профільному рівні в 10 класі вивчаються біологія, екологія; в 11 класі  вивчається 

українська мова, українська література, зарубіжна література. 

На виконання Програми розвитку освіти Мелітопольського району, на виконання 

Положення про освітній округ та з метою ефективного використання кадрового потенціалу, 

навчально-методичної, матеріально-технічної бази, створення умов для навчання 

обдарованих учнів, впровадження в навчально-виховний процес сучасних навчальних та 

виховних технологій в навчальному плані передбачено роботу міжшкільного факультативу в 

11 класі  – «Школа журналіста».  

Варіативна складова  навчального плану в 10-11 класах передбачає вивчення: 

- предмету за вибором – російська мова в 10-11 класах; 

- факультативних занять  - «Моя майбутня професія: шлях до успіху» в 10 класі з 

метою підготовки учнів випускних класів до професійного самовизначення в умовах ринку 

праці, «Кроки до порозуміння»  в 10 класі з метою створення умов для формування в учнів 

ціннісних орієнтацій, умінь, навичок і моделей поведінки на подолання наслідків 

соціального конфлікту і роз’єднаності українського суспільства, готовності громадян 

співпрацювати на користь держави Україна, «Фінансова грамотність» з метою ознайомлення 

учнів з сучасними фінансовими продуктами та послугами, розвиток в них навичок 

використання таких продуктів, а також вміння власного фінансового планування на 

майбутнє, «Нанотехнології в біології» в 10 класі з метою посилення профільного навчання, 

тренінг «Рівний-рівному» в 10-11 класах з метою формування здорового способу життя; 

- індивідуальні та групові заняття з математики в 10, 11 класах, з української мови в 11 

класі, з правознавства в 10 класі, з історії в 11 класі введено з метою розвитку  творчих 

здібностей, підготовки учнів до участі в інтелектуальних змаганнях, підготовки до ЗНО.  

 

 

 


