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БЕРЕЖАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ 

 

вул. Руська 13, м. Бережани, Тернопільська область, 47501 

 тел.: 8(03548)2-10-18, е-mail: school@ber.te.ua Код ЄДРПОУ 04590895 

 

Пояснювальна записка 

до  робочого навчального  плану  Бережанського ліцею  

на  2021/2022  навчальний  рік 

1. Навчальний заклад працює в режимі повного дня, за 5-денним робочим 

тижнем. 

2. Мова навчання – українська. 

3. Відповідно до Статуту ліцею функціонують такі підрозділи: 

І ступень – початкова школа (3-4 класи); 

ІІ ступень – основна школа (5-9 класи); 

ІІІ ступень – старша школа  (10-11 класи) 

    В Бережанському ліцеї буде навчатися приблизно 130 учнів. З них 20 дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 110 дітей з 

малозабезпечених та багатодітних родин.  

 У навчальному закладі є 9 класів. 

4. Основні нормативні документи, відповідно до яких організовано 

освітній процес: 

 Закони України «Про освіту» та «Про повну загальну середню 

освіту»; 

 Державний стандарт початкової загальної середньої освіти, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

20.04.2011 року №462; 

 Державні стандарти базової та повної загальної середньої освіти, 

затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 

14.01.2004 року №24 та від 23.11.2011 року №1392; 

 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл - інтернатів) для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально – 

реабілітаційних центрів».  

5. Бережанський ліцей 2021/2022  навчальному  році  працює за такими 

навчальними планами: 

Програми початкової освіти: 
 3-4 класи (НУШ) – складений за  Типовою освітньою програмою 

початкової освіти, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. – Нова 

українська школа, затвердженою наказами Міністерства освіти і науки 

України від 08.10.2019 року № 1272, від 08.10.2019 року № 1273; 
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Програми базової загальної середньої освіти: 

 5-9 класи – за навчальним планом закладів загальної середньої освіти з 

навчанням українською мовою, затвердженими наказом Міністерства  

освіти  і  науки  України  від 20.04.2018 року№405 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня» (таблиця 1) 

Програма повної загальної середньої освіти: 

 10-11 класи - за  навчальним  планом  для 10-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 

України від  20.04.2018  року  № 408 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2); 

      Заклад працює в режимі повного дня, тому додаємо таблицю розподілу 

навчального часу, передбаченого на додаткове опрацювання навчальних 

дисциплін у другій половині дня. Кількість часу для додаткового опрацювання 

визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна перевищувати 

показників, наведених у таблиці: 
 

Клас Кількість часу на день для додаткового опрацювання 

навчальних предметів в режимі школи повного дня  

3 1 години 10 хв. 

4 1 год. 30 хв. 

5 2,5 години 

6 2,5 години 

7 3 години 

8 3 години 

9 3 години 

10 4 години 

11 4 години 

           Інваріативна частина навчального плану забезпечує реалізацію змісту 

шкільної освіти на рівні Державного стандарту. У цій частині робочого плану 

школи – інтернату повністю збережений перелік основних галузей, збільшено 

обсяг годин на вивчення таких предметів: захист Вітчизни, технології, трудове 

навчання. 

   Варіативна частина навчального плану складалася на підставі 

рекомендацій ТОКІППО, враховуючи специфіку навчального закладу, бажання 

учнів та батьків. ЇЇ години розподілені  на такі частини: 

 

І. Предмети. 

 Захист України у 10-11 класах (на підсилення вивчення даного 

курсу, оскільки питання військово-патріотичного виховання є 

надзвичайно важливим); 

 Українська мова у 10-11 класах (на підсилення вивчення предмету 

інваріативної складової; 
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      ІІ. Курси за вибором. 

 Основи християнської етики у 3-11 класах (на виконання програми 

3-4 та 5-11 класів, рекомендованої Міністерством освіти і науки 

України (лист МОН України від 13.07.2010 №1/6347, 5 клас – згідно з 

рекомендаціями МОН України від 16.05.2012 №1/9-324). 

 Креслення у 10-11 класах (для підсилення курсу «Трудове 

навчання»). 

 «Школа проти СНІДу» в 10-11 класах (як продовження курсу 

«Основи здоров’я»; з метою формування в учнів здорового способу 

життя; досягнення позитивних змін у складових поведінки учнів 

(знань, ставлень, намірів, умінь і навичок), які сприяють зменшенню 

ризику ВІЛ-інфікування). 

    ІІІ. Факультативи. 

 Трудове навчання у 5-11 класах (на підсилення вивчення даного 

предмета). 

 Українська мова у 7, 8 класах (на підсилення вивчення даного 

предмета). 

 Українська література у 5,6,9 класах (на підсилення вивчення 

даного предмета). 

      Години, які не мають повної кількості годин, будуть викладатися таким 

чином: 

 І семестр  

5 клас – 4 год. української мови; 

6 клас – 4 год. української мови; 

7 клас –2 год. української мови; 2 год. хімії; 

8 клас – 2 год. історії України; 

9  клас – 1 год. історії України, 2 год. географії; 

10 клас –1 год. історії України, 2 год. географії, 2 год. хімії;  

11 клас –2 год. історії України, 1 год. креслення. 

 

 ІІ семестр 

5 клас – 3 год. української мови; 

6 клас – 3 год. української мови; 

7 клас – 3 год. української мови, 1 год. хімії; 

8 клас – 1 год. історії України; 

9  клас – 2 год. історії України, 1 год. географії; 

10 клас – 2 год. історії України, 1 год. географії, 1 год. хімії, 1 год. 

креслення; 

11 клас –1 год. історії України.  

     У всіх класах основи здоров’я і основи християнської етики 

викладатимуться у І і ІІ семестрах. 
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СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Бережанського ліцею  

на 2021/2022 навчальний рік 

(з 5-денним робочим тижнем) 

Враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки України, управління 

освіти і науки Тернопільської ОДА, структуру навчального року визначено 

таким чином: 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

 

І семестр      з 01 вересня 2021 року  по  24  грудня  2021 року: 

 осінні канікули  з 25 по 30 жовтня 2021 року; 

 зимові канікули з 28 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року. 

 

ІІ семестр з 10 січня  2022  року   по 07 червня 2022 року: 

 весняні канікули з 21 по 27 березня 2022 року; 

 

Свято Останнього дзвоника провести 04 червня 2022 року. 

 

Вихідні і святкові дні: 14 жовтня, 25 грудня, 01, 03,  07 січня, 08 березня,       

25 квітня, 01, 02, 09 травня. 

Перенесення робочих днів:  

З 15 жовтня (п’ятниця) – на 23 жовтня (субота) 

З 07 березня (понеділок) – на 12 березня (субота) 

З 26 квітня (вівторок) – на 30 квітня (субота) 

З 06 червня (понеділок) – на 14 травня (субота) 

З 07 червня (вівторок) – на 04 червня (субота) 

 

      Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12 бальною 

системою. Тематичне оцінювання є обов’язковим і проводиться згідно з 

графіком. 

     Режим освітнього процесу регулюється розкладом уроків, позакласних  та  

інших  занять,  затверджених  директором  ліцею. 

 

 

 

Директор ліцею                                                         Михайло  СТАРКО  


