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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до Робочого навчального плану  

Комунального закладу освіти  

«Міський юридичний ліцей наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради на 2020/2021 навчальний рік 

 

1. Тип навчального закладу 
Комунальний заклад освіти «Міський юридичний ліцей наукового спрямування при 

Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради – загальноосвітній 

навчальний заклад ІІ-ІІІ ступеню (9 кл. – ІІ ступінь – основна школа, 10-11 кл. – 

ІІІ ступінь – старша школа з поглибленим вивченням гуманітарних предметів) за 

пунктом 3 статті 12 закону України «Про освіту»  за типом загальноосвітніх та 

інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти є ліцей – 

навчальний заклад III ступеня з профільним навчанням та допрофесійною 

підготовкою.  

У ліцеї запроваджено поглиблене  вивчення предметів гуманітарного циклу: 

правознавства, історії, мов та інше. Профіль навчання: суспільно-гуманітарний, 

напрям – правовий. 

2. Структура закладу 

Освітній рівень Кількість класів Орієнтовна  

чисельність учнів 

ІІ ступінь 

 (9 класи) 

1 33 

ІІІ ступінь  

(10-11(12) класи) 

6 162 

Усього 7 195 

3. Типові навчальні плани, за якими розроблено Робочий навчальний 

план закладу 
3.1. Робочий навчальний план Комунального закладу освіти «Міський юридичний ліцей 

наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської 

міської ради складений за такими типовими планами: 

 для 9-х кл. за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 

закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 20.04.2018 № 405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня», (таблиця №1); 

 для 10-х кл. Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», 

Таблиця 3 (профільні класи) та Таблиця 2 (рівень стандарту); 
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 для 11-х кл. Наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 406 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», 

Таблиця 3 (профільні класи) та Таблиця 2 (рівень стандарту). 

 

4.   Особливості організації навчально-виховного процесу. 

4.1. Структура 2020-2021 навчального року 

4.1.1. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

та рекомендацій МОН, 2019/2020 навчальний рік розпочинається у День 

знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а 

тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 

календарних днів без врахування днів, коли діти припиняли навчання з 

незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). 

 

День знань – 01.09.2020 

Свято Останнього дзвоника – 28.05.2020 

І семестр:  01.09 - 24.12.2020  (77 днів, 16 тижнів) 

ІІ семестр: 11.01 - 28.05.2021  (91 день, 19 тижнів) 

 Осінні канікули:    26.10.2020 – 01.11.2020  

 Зимові канікули:    25.12.2020 - 10.01.2021 

 Весняні канікули:   22.03.2021 – 28.03.2021 

4.1.2. Предмети «Географія», «Хімія», «Мистецтво», «Етика», «Основи критичного 

мислення»,  «Риторика (семінарські заняття)»,    « Практичні основи юридичної 

професії» викладаються за блочно-модульною системою кандидата 

психологічних наук С.І. Подмазіна  посеместрово. 

4.1.3. Предмети «Українська література», «Зарубіжна література» вивчаються із 

заглиблення у предмет. Тобто протягом чверті викладається об’єм матеріалу за 

семестр. Наприклад, у 9 класі при тижневому навантаженні 2 години українська 

література викладається протягом І чверті з навантаженням 4 години на 

тиждень. А зарубіжна література при тижневому навантаженні 2 години 

викладається у ІІ чверті з навантаження 4 години на тиждень. Це дозволяє більш 

глибоко і детально вивчити предмет. У дітей не змішуються твори українських 

та світових авторів. 

4.1.4. Додаткові години на вивчення спеціальних курсів використані для 

збільшення годин на вивчення англійської мови та німецької мови (як другої 

іноземної мови), правознавства, історії.  

4.1.5. Оскільки ліцей має гуманітарний, правовий та науковий напрямки, 

здійснюється перерозподіл годин між предметами. Вивільнені години також 

використовуються на вивчення предметів, що учні вибирають для складання 

ДПА та ЗНО. Так у 10-х класах: 
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-  за рахунок зменшення годин на вивчення фізики збільшено кількість годин 

на вивчення математики; 

-  у ліцеї відсутня пристосована до занять спортивна зала. Тому доцільно за 

рахунок години з фізичної культури підсилити вивчення української літератури. 

У 11-х класах: 

-  на одну годину зменшено кількість годин на вивчення фізики і хімії. Ці 

години використано на вивчення історії України як предмету, що обирається 

багатьма дітьми  для проходження ДПА та ЗНО; 

- вивчення зарубіжної літератури підсилено за рахунок годин з викладання 

фізичної культури. 

4.2. Організація навчально-виховного процесу протягом дня 

4.2.1. Розклад дзвінків 

 

Уроки Тривалість уроку  Тривалість перерви 

9-11(12) класи 

1 лента 8.30 – 9.10;   9.15 – 9.55 5 хвилин   10 хвилин 

2 лента 10.05 – 10.45;  10.50 – 11.30 5 хвилин  40 хвилин 

3 лента 12.10 – 12.50;  12.55 – 13.35 5 хвилин  10 хвилин 

4 лента 13.45 – 14.25;  14.30 – 15.10 5 хвилин  10 хвилин 

Консультації 

Гуртки 

Клуби 

Заходи 

15.40 – 16.50 - 

 

4.2.2. Уроки спарені по 40 хвилин (4 пари). Між 2-ю та 3-ю парами обідня перерва 

40 хв. Час, скорочений під час навчального процесу, відпрацьовується за рахунок 

щотижневих консультацій та індивідуальних занять з усіх предметів. 

4.3.  Навчальна (профільна) практика та навчальні екскурсії 

Відповідно статті 64 закону України «Про освіту», Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України 23.11.2011 № 1392, у ліцеї організовано проходження навчальної практики.  

Учні 10-х класів протягом року проходять ознайомчу практику в судах, прокуратурах 

та поліції, а з 25.05 по 29.05.2021 р. захищають звіти з практики та отримують 

відповідні бали. Учні, які не пройшли навчальну практику протягом року, проходять 

її в даний період. 

4.4. Організація навчально-виховного процесу протягом року 

4.4.1. Згідно наказу МОН України №408 від 20.04.2018 року 9-11 класах 

продовжуватиметься викладання спеціалізованих та факультативних навчальних 

курсів та : «Інформатика» (9-10 кл.), «Мистецтво» (9-11 кл.), «Етика» (9 кл.), 
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«Основи критичного мислення» (10 кл.) – правовий профіль, «Риторика», 

семінарські заняття (10-11 кл.) – правовий профіль; «Технології» (11 кл.); 

«Практичні основи юридичної професії» (11 кл.) – правовий профіль, «Судові та 

правоохоронні органи» (11 кл.) – правовий профіль, «Німецька мова» (9-11 кл.) – 

друга іноземна мова, «Історія рідного краю. Дніпропетровщина» (9 кл) – підсилення 

курсу історії . 

4.4.2. Відповідно наказу МОН України №128 від 20.02.2002 року класи 

поділяються на групи при вивченні предметів: українська мова, англійська мова, 

німецька мова, інформатика, трудове навчання, фізичне виховання, захист Вітчизни, 

технології, риторика (семінарські заняття). 

4.4.3.        Відповідно до п. 54 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 

778, при погодженні управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради, 

у ліцеї оцінювання здійснюється за рейтинговою системою, яка є 

альтернативною до діючої 12-бальної системи та  регламентується Положенням 

про рейтингову (120-бальну) систему оцінювання освітніх досягнень учнів. 

Обов'язковим для 10-11-х класів є заняття науковою роботою. 

 

 

 

Директор                         Т.П. Шевчук 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Комунального закладу освіти «Міський юридичний ліцей наукового спрямування  

при Університеті митної справи та фінансів» 

Дніпровської міської ради  

на 2020/2021 навчальний рік 

ІІ ступінь 

Група 9-1 навчається за типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня», таблиця № 1. (наказ МОН України від 20.04.2018 № 405)  

 

Освітні галузі Назва предмету 9 -1 

Мови 

і літератури 

Українська мова 2 

Українська література 2 

Іноземна мова (Англійська) 2+1 

Зарубіжна література 2 

Суспільство-

знавство 

Історія України  1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво Мистецтво 1 

Математика Математика - 

Алгебра  2 

Геометрия 2 

Природо- 

знавство 

Біологія 2 

Географія  1,5 

Фізика  3 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Здоров’я і 

фізична 

культура 

Основи здоров’я  1 

Фізична культура  
3 

Разом 30+3 

Додатковий час на вивчення курсів за вибором 3 

Німецька мова (34 години) 1 

Історія рідного краю. Дніпропетровщина. (34 години) 1 

Факультатив 1 

Етика (34 години) 1 

Граничне допустиме навчантаження 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 33+3 

 

Директор                                                        Т.П. Шевчук 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Комунального закладу освіти «Міський юридичний ліцей наукового спрямування 

при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради  

на 2020/2021 навчальний рік 

ІІІ ступінь (10-ті класи) 

 Групи 10-1, 10-2, 10-3 навчаються за типовою освітньою програмою для 

закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 2 (рівень стандарту), таблиця 3 

(профільні класи).  (наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 408) 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

10-1 10-2 10-3 

Базові предмети 27 27 27 

Українська мова 2 2 2 

Українська література 2+1 2+1 2+1 

Іноземна мова (Англійська) 2+1 2+1 2+1 

Зарубіжна література 1+1 1+1 1+1 

Історія України  1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

Всесвітня історія 1+1 1+1 1+1 

Правознавство (громадянська освіта) 2,5 2,5 2,5 

Математика 3+1 3+1 3+1 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія  1,5 1,5 1,5 

Фізика і астрономія 3-1 3-1 3-1 

Хімія 1,5 1,5 1,5 

Фізична культура  2 2 2 

Захист Вітчизни  1,5 1,5 1,5 

Вибірково-обовязкові предмети 3 3 3 

Інформатика  2 2 2 

Мистецтво 1 1 1 

Технології - - - 

Додаткові години на спеціальні курси 8 8 8 

Німецька мова (68 годин) 2 2 2 

Риторика (34 годин) – семінарські заняття  1 1 1 

Критичне мислення на уроках правознавства  

(34 години) 
1 1 1 

Граничне допустиме навчантаження: 33 33 33 

Всього фінансується: 38 38 38 

 

        Директор                                                 Т.П. Шевчук 
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РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

Комунального закладу освіти «Міський юридичний ліцей наукового спрямування при 

Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради  

на 2020/2021 навчальний рік 

ІІІ ступінь (11-ті класи) 

 Групи 11-1, 11-2, 11-3 навчаються за типовою освітньою програмою для закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 2 (рівень стандарту), таблиця 3 (профільні 

класи).  (наказ МОН України від 20.04.2018 р. № 408) 

Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

11-1 11-2 11-3 

Базові предмети 26 26 26 

Українська мова 2 2 2 

Українська література 2 2 2 

Іноземна мова (Англійська) 2+1 2+1 2+1 

Зарубіжна література 1+0,5 1+0,5 1+0,5 

Історія України  1,5+1,5 1,5+1,5 1,5+1,5 

Всесвітня історія 1+1 1+1 1+1 

Правознавство (громадянська освіта) 3+1 3+1 3+1 

Математика 3 3 3 

Біологія і екологія 2 2 2 

Географія  1 1 1 

Фізика і астрономія 4-1 4-1 4-1 

Хімія 2-1 2-1 2-1 

Фізична культура  3-1 3-1 3-1 

Захист Вітчизни  1,5 1,5 1,5 

Вибірково-обовязкові предмети 3 3 3 

Інформатика  - - - 

Мистецтво 1 1 1 

Технології 2 2 2 

Додаткові години на спеціальні курси 9 9 9 

Німецька мова (34 години) 1 1 1 

Риторика (34 години) – семінарські заняття 1 1 1 

Судові та правоохоронні органи (34 години) – 

факультатив  
1 1 1 

Практичні основи юридичної професії (34 години) 

– факультатив  
1 1 1 

Граничне допустиме навчантаження: 33 33 33 

Всього фінансується: 38 38 38 

 

 

        Директор                                                 Т.П. Шевчук 
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Загальна тривалість 2020/2021 навчального року 

І семестр ІІ семестр 
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Примітки 

ІІ
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 у
р
ах

у
в
ан

н
я
 с

в
я
тк

о
в
и

х
 д

н
ів

, 
я
к
і 

п
р
и

х
о
д

я
ть

ся
 н

а 
р
о
б

о
ч
і 

д
н

і 

 

ІІ
І 

ч
в
ер

ть
 

Січень  

11 - 29 

15 

*
 з

 у
р
ах

у
в
ан

н
я
 с

в
я
тк

о
в
и

х
 д

н
ів

, 
я
к
і 

п
р
и

х
о
д

я
ть

ся
 н

а 
р
о
б

о
ч
і 

д
н

і 

 

Жовтень: 

01 – 23  

17* Лютий 

01 – 26 

20 

ІІ
 ч

в
ер

ть
 

Листопад: 

02 - 30 

21 Березень  

01–19 

29-31 

18* 

Грудень: 

01 - 24 

18 
ІV

 ч
в
ер

ть
 

Квітень  

01 - 30 

22* 

 

Травень  

03 - 28 

 

20* 

 Підсумок 78* 

16 тижнів 

   95* 

19 тижнів 

 

Всього 173* 

35 тижнів 
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