Пояснювальна записка
до робочого навчального плану
Обласного наукового ліцею – інтернату Комунального закладу вищої
освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
на 2020-2021 навчальний рік
Обласний науковий ліцей-інтернат забезпечує науково-теоретичну,
гуманітарну, загальнокультурну підготовку учнів, дає можливість ліцеїстам
реалізувати їх творчі здібності.
Робочий

навчальний

план

Обласного

наукового

ліцею-інтернату

Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний
коледж» на 2020-2021 навчальний рік розроблений на виконання законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинного Державного
стандарту базової та повної загальної середньої освіти, Положення про
загальноосвітній

навчальний

заклад,

керуючись

постановою

МОЗ

Про

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у
зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19) від 22.08.2020 року
№50.
Робочий навчальний план на 2020-2021 навчальний рік складено:
 для 8-го класу  за Типовою освітньою програмою закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом
МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1);
 для 9-го класу  за Типовою освітньою програмою закладів
загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом
МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 5);
 для 10-11-х класів  за Типовою освітньою програмою закладів
загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом
МОН України від 20.04.2018 № 408 (таблиця 2,3);
Робочі навчальні плани для 8, 9, 10, 11 класів включають інваріантну
частину (базові предмети), сформовану на державному рівні; варіативну
складову (додаткові години), яку визначено в межах гранично допустимого

навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів та
матеріально-технічних можливостей, а також навчально-методичного та
кадрового забезпечення.
Варіативна складова робочих навчальних планів 8, 9,10,11 класів містить
такі спецкурси за вибором:

«Стилістика української мови», «Орфографічний

практикум з правопису української мови», «Основи синтаксису», «Шедеври
модернізму: вивчення української та зарубіжної літератури у мистецькому
контексті», «Практична граматика», «Практична фонетика», «Видатні постаті
України кінця XVIII-початку XX століття», «Видатні постаті України XVI - XVІІІ
століття», «Технічна творчість (робототехніка)».
Курси «Стилістика української мови», «Практикум з правопису української
мови» (Лист ІІТЗО від 22.12.2016 №2.1/12-Г-898) має на меті навчити школярів
особливостей усного й писемного спілкування, допомогти учням вдосконалити
правописні навички, стилістично вправно викладати свої думки.
Спецкурс «Основи синтаксису» (Лист ІМЗО від 27.05.2019 р. №22.1/12-Г300) має на меті дослідження словосполучення й простого речення як одиниці
синтаксису через призму структурно-семантичних особливостей, ознайомлення
студентів з основними відомостями із синтаксису складного речення сучасної
української літературної мови, розгляд теоретичних питань, пов’язаних з
потрактуванням

складних

синтаксичних

конструкцій;

з’ясування

статусу

складних безсполучникових речень.
Програма спецкурсу «Шедеври модернізму: вивчення української та
зарубіжної літератури у мистецькому контексті» (Лист ІМЗО від 27.06.2018 р.
№22.1/12-Г-444) орієнтована на розвиток ключових і предметної читацької
компетентностей старшокласників. Змістове наповнення спецкурсу сприяє
ознайомленню учнів із визначними мистецькими явищами епохи модернізму,
поглибленню вмінь аналізувати та інтерпретувати модерністські твори української
і зарубіжної літератури у мистецькому контексті.
Спецкурс «Практична граматика» (Лист Міністерства освіти і науки
України №1/9-394 від 22.07.2020) призначений для ознайомлення учнів з

основними поняттями і категоріями системи сучасної граматики англійської
мови, формування вмінь оперування понятійним апаратом практичної граматики;
розвитку граматичної компетенції учнів, яка є складовою мовної компетенції.
Авторський варіативний курс «Практична фонетика», затверджений на
засіданні кафедри германської філології (Протокол №1 від 31.08.2020 р.), має на
меті формування фонетичних, слухо-вимовних та аудитивних навичок здобувачів
освіти, розвиток умінь в аудіюванні.
Метою курсів «Видатні постаті України кінця XVIII- початку XX століття»
та «Видатні постаті України XVI - XVІІІ століття» (Лист МОНУ від 31.07.2009 р.
№1/9-508) є поглиблене знайомство з найбільш визначними постатями історії
України, вивчення їх вагомого вкладу в розвиток державності та становлення
України як самобутньої, незалежної країни.
Метою курсу «Технічна творчість (робототехніка)» є формування в учнів
уміння

використовувати

інформаційно-комунікаційні

технології

з

метою

ефективного навчання та інтелектуального розвитку особистості.
Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Положення про
загальноосвітній навчальний заклад з урахуванням санітарно-гігієнічних норм,
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVІD-19,
сричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється
відповідно
щодо

до

порядку

нормативів,
поділу

класів

на

затверджених
групи

при

Роз’ясненням

вивченні

окремих

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах в умовах повної або
часткової інтеграції різних освітніх галузей, можливість якої передбачена
Державним стандартом початкової освіти (Лист МОН № 1/9-322 від 18.05.18
року).
Мова навчання у закладі – українська.

Станом на 1 вересня 2020-2021 н.р. у ліцеї сформовано 8 класів (8, 9, 10-А,
10-Б, 11-А,11-Б,11-В,11-Г) загальною кількістю 215 учнів.
Навчальний рік у ліцеї розпочинається 1 вересня Днем знань і закінчується
для учнів 8 та 10 класів проведенням навчальних екскурсій та практики, для
випускників 9 класу – проведенням державної підсумкової атестації навчальних
досягнень учнів, для випускників 11-х класів – складанням ЗНО.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Упродовж
навчального року для учнів проводяться зимові канікули тривалістю 30
календарних днів, орієнтовно з 25.12.2020 р.
Ліцейні класи працюють за 5-денним навчальним тижнем.
Розклад дзвінків у навчальному закладі такий:
№ пари

Час

1

8:30-9:30

2

9:40-10:40

3

10:50-11:50

Велика перерва

Директор ліцею

11:50-12:30

4

12:30-13:30

5

13:40-14:40

Л.П. Білоус

