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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до робочого навчального плану Харківського приватного ліцею 

«Професіонал» Харківської області 
 

І. Загальні засади 
 

Харківський приватний ліцей «Професіонал» Харківської області (далі 

Ліцей «Професіонал») здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції 

України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки 

України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції 

профільного навчання у старшій школі», листа Міністерства освіти і науки 

України від 10.03.2006 №1/9-140 «Про застосування окремих положень 

законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», 

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту. 

Згідно зі Статутом Ліцей «Професіонал» має таку структуру: 

– школа І-ІІ ступенів (1-9-і класи); 

 – ліцей – навчальний заклад ІІІ ступеня (10-11-і класи) технологічного, 

філологічного спрямування. 

Мова навчання: 

у 1-А ,2-А, 3-А, 4-А, 5-А класах – українська; 

у 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б, 5-Б, 6-А, 7-А, 8-А, 9-А, 10-А,10-Б, 11-А, 11-Б класах  

– російська. 

У 2013/2014 навчальному році в Ліцеї «Професіонал» 

функціонуватимуть 18 класів, у яких навчатимуться 250 учнів. 
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Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання 

організовується за технологічним, філологічним, суспільно-гуманітарним 

напрямами диференціації навчання:  

– у 10-А класі за інформаційно-технологічним профілем; 

– у 10-Б класі за профілем іноземної філології; 

– в 11-А класі за інформаційно-технологічним профілем; 

– в 11-Б за економічним профілем. 

Робочий навчальний план закладу на 2013/2014 навчальний рік складено 

на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 

20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів та структуру 2013/2014 навчального року» та наказу Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від  

 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на  

2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів Харківської області»: 

– для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 10.06.2011 №572 (додатки 2,3) – додатки 1-4; 

– для 3-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

29.10.2005 №682 (додатки 2,3) – додатки 5-8; 

– для 5-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 №551 (додатки 

1,2) – додаток 9-10; 

– 6-9-х – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 
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України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток № 4 ) – додатки 11-14; 

– для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додатки 8, 9, 10, 16, 

23) – додатки 15-18. 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 
 

Робочий навчальний план Харківського приватного Ліцею 

«Професіонал» включає інваріантну складову, сформовану на державному 

рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на 

вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, 

курсів за вибором, факультативів, індивідуальних, групових занять, 

консультацій, а саме: 

– у 1-2-х класах з метою виконання навчальних програм з 

образотворчого мистецтва та музичного мистецтва за рахунок варіативної 

складової навчального плану відведено по 0,5 години на тиждень на вивчення 

цих предметів; 

– у 3-4-х класах з метою більш глибокого опанування англійською 

мовою, на прохання батьків учнів відведено додаткові години на вивчення 

іноземної мови (англійської) по 1 годині на тиждень;  

– у 3-А, 4-А класах з метою забезпечення Державного стандарту 

початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») виділено по 

2 години на вивчення предмета «Українське читання»; 

– у 5-А, 5-Б класах з метою формування моральних цінностей і 

орієнтирів, культури поведінки учнів введено курс за вибором «Етика», на 

вивчення якого відведено 0,5 години на тиждень. Даний предмет буде 

викладатися за модифікованою програмою (модифікацію погоджено 

рішенням методичної ради методичного центру управління освіти 
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адміністрації Київського району Харківської міської ради, протокол № 5 від 

27.05.2013);  

– у 5-А класі на прохання батьків учнів відведено додаткові години на 

вивчення курсу за вибором «Німецька мова» по 1 годині на тиждень; 

– у 7-А класі для підвищення рівня володіння учнями другою 

іноземною мовою (німецькою), на прохання батьків вивчатиметься курс за 

вибором «Друга іноземна мова (німецька)» в обсязі 1 година на тиждень; 

– за рахунок варіативної складової робочого навчального плану  

8-А класу з метою підвищення мовленнєвої культури учнів відведено 

додаткові години на вивчення української мови в обсязі по 1 годині на 

тиждень. Для більш глибокого опанування другою іноземною мовою 

(німецькою), розпочатого в 7 класі, виділено додатковий час на вивчення 

предмета «Друга іноземна мова» (німецька) в обсязі 1 година на тиждень; 

– у 10-А класі інформаційно-технологічного профілю для поглиблення 

та розширення змісту математичної та професійно-орієнтованої підготовки 

учнів, відповідно до замовлень батьків за рахунок годин варіативної складової 

збільшено кількість годин на вивчення алгебри і початків аналізу в обсязі  

2,5 години на тиждень. Таким чином, даний предмет вивчатиметься на 

профільному рівні – 4,5 години на тиждень за модифікованою програмою 

(модифікацію погоджено рішенням методичної ради методичного центру 

управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради, 

протокол № 5 від 27.05.2013). З метою систематизації та узагальнення знань, 

здобутих у процесі вивчення основного курсу української мови, на прохання 

батьків учнів у варіативній складовій робочого навчального плану відведено 

додаткові години на вивчення української мови в обсязі по 1 годині на 

тиждень. Інтегрований курс «Література» в 10-А класі буде вивчатися на 

академічному рівні по 2 години на тиждень ( 1 година за рахунок інваріантної 

складової та 1 година на тиждень за рахунок варіативної складової робочого 

навчального плану). 



 6 

Для розвитку стійкого пізнавального математичного інтересу в учнів, 

підготовки старшокласників до успішного складання зовнішнього 

незалежного оцінювання з математики у варіативній складовій робочого 

навчального плану 10-А класу інформаційно-технологічного профілю 

відведено  години на поглиблене вивчення математики за рахунок введених 

курсів за вибором: 

- «Методи розв’язування задач з математики» - 1 година; 

- « Розв’язування задач з параметрами – 0,5 години; 

- «Побудова зображень просторових фігур – 0,5 години; 

- «Обернені тригонометричні функції – 0,5 години; 

- «Основи аналітичної геометрії» - 1 година 

З метою формування теоретичної бази знань, практичних умінь та 

навичок учнів щодо пошуку та опрацювання інформації за допомогою 

комп’ютерних технологій у 10-А класі введено факультативи: «Основи веб-

дизайну» – 1 година на тиждень; «Основи комп’ютерної графіки» – 1 година 

на тиждень; 

– у 10-Б класі профілю іноземної філології у варіативній складовій 

робочого навчального плану з метою вдосконалення навичок мовленнєвої 

діяльності учнів з іноземних мов, на прохання батьків учнів відведено  години 

на вивчення курсів за вибором «Ділова англійська мова в міжнародному 

бізнесі» (1 година на тиждень) та «Країнознавство (німецька мова) (1,5 години 

на тиждень) за модифікованою програмою (модифікацію погоджено рішенням 

методичної ради методичного центру управління освіти адміністрації 

Київського району Харківської міської ради, протокол №5 від 27.05.2013).  

Для підвищення мовленнєвої, мовної соціокультурної компетенції, 

розширення світогляду учнів введено факультативи «Англійська література» в 

обсязі 1 година на тиждень, «Країнознавство» в обсязі 2 години на тиждень; 

– у 11-А класі інформаційно-технологічного профілю продовжиться 

розпочате в 2012/2013 навчальному році вивчення факультативів «Основи 
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вебдизайну» (1 година на тиждень), «Основи комп’ютерної графіки» (1 година 

на тиждень); 

– у 11-Б класі для формування системного й послідовного уявлення 

про зміст управлінської діяльності, розвитку в учнів організаційних умінь, 

навичок, прийняття й аналізу рішень, планування діяльності та її оцінки 

введено факультатив «Менеджмент» – 1 година на тиждень. 

З метою виконання навчальної програми з інтегрованого курсу 

«Література», розрахованого на 2 години на тиждень, в 11-Б класі даний курс 

викладатиметься таким чином: 1 година за рахунок інваріантної складової та  

1 година за рахунок годин, відведених на індивідуальні заняття та 

консультації, з обов’язковим відвідуванням учнями цих занять. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 03.04.2012 № 409 «Про затвердження Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» у робочому навчальному 

плані  5-А класу з українською мовою навчання в якості другої іноземної мови 

обрано російську мову. 

З метою ефективної підготовки ліцеїстів до подальшого профільного 

навчання, згідно із запитами батьків, для цілеспрямованої підготовки до ЗНО 

у 5-11-х класах проведено перерозподіл годин інваріантної складової між 

навчальними предметами в межах 15%. А саме: 

– у 6-А класі 0,5 години музичного мистецтва та 0,5 години 

образотворчого мистецтва відводиться на вивчення іноземної мови, що 

становить 7,5% від загальної кількості годин інваріантної складової; 

– у 7-А класі 0,5 години музичного мистецтва та 0,5 години 

образотворчого мистецтва відводиться на вивчення іноземної мови, що 

становить 6,8% від загальної кількості годин інваріантної складової; 

– у 8-А класі 0,5 години музичного мистецтва та 0,5 години російської 

мови відводиться на вивчення іноземної мови що становить 6,5% від 

загальної кількості годин інваріантної складової; 
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– у 9-А класі 0,5 години російської мови та 0,5 години художньої 

культури відводиться на вивчення іноземної мови, що становить 6% від 

загальної кількості годин інваріантної складової в кожному класі; 

−  в 11-А класі 1 година креслення відводиться на вивчення 

інтегрованого курсу «Література», що становить 2,9% від загальної кількості 

годин інваріантної складової (згідно з рішенням педагогічної ради ліцею № 4 

від 31.05.2013) з метою виконання навчальної програми, розрахованої на  

70 годин, по 2 години на тиждень. 

Навчальні предмети, на вивчення яких зменшено кількість годин, 

викладаються за державними програмами, модифікованими для кожного 

класу, за погодженням ради методичного центру управління освіти 

адміністрації Київського району Харківської міської ради (протокол № 5 від 

27.05.2013):  

– креслення в 11-А класі - по 1 годині на тиждень; 

– музичне мистецтво в 6-А, 7-А, 8-А класах – по 0,5 години на тиждень; 

– образотворче мистецтво в 6-А, 7-А класах – по 0,5 години на тиждень; 

– російська мова в 8-А, 9-А класах – по 2 години на тиждень; 

– художня культура в 9-А класі - по 0,5 години на тиждень. 

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану 

викладаються інтегровані курси: 

– у 1-2, 5-х класах – «Природознавство» (по 2 години на тиждень), 

– у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство», «Я і Україна. 

Громадянська освіта» (по 1 годині на тиждень),  

– у 6-х класах – «Історія України. Всесвітня історія» (по 2 години на 

тиждень), «Природознавство» (по 1 годині на тиждень),  

– у 5-9-х класах – Основи здоров`я ( у 5-7-х класах – по 1 годині на 

тиждень, у 8-9-х класах – по 0,5 години на тиждень); 

– у 5-11-х класах – інтегрований курс «Література» по 2 години на 

тиждень; 

– у 10-В класі – математика (3 години на тиждень). 
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 На виконання розпорядження Харківської обласної державної 

адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний 

процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення 

пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова 

 у 9-х класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на 

тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та 

виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну 

середню освіту. 

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з 

метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої  

освіти, згідно з навчальними програмами на проведення занять з фізичної 

культури в 1-4-х, 8-А класах відведено по 3 години на тиждень.  

У 6-А, 7-А класах 0,5 години фізичної культури та в 10-11-х класах 1 година 

фізичної культури компенсуються за рахунок залучення учнів до позаурочної 

та позакласної роботи з предмета. 

Зміст предмета фізична культура реалізується за обов’язковими та 

варіативними модулями, які визначені шляхом анкетування учнів:  

– 5-6-ті класи – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика; 

– 7-8 класи – футбол, баскетбол, легка атлетика, гімнастика; 

– 9-і класи – футбол, баскетбол, легка атлетика, гімнастика; 

– 10-11-і класи – футбол, баскетбол, легка атлетика. 

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти,  

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години 

фізичної культури у 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів.  

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться  

у 10-х та 11-х класах по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової 

робочого навчального плану. 

  Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових 

робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 
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3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, 

дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень. 

  Відповідно до навчальних програм будуть викладатись: 

– предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2-А класі:  

– І семестр – «Українська мова» - 4 години, « Літературне читання» -  

3 години ; ІІ семестр – «Українська мова» - 3 години, «Українське читання» - 

4 години; 

– предмети «Українська мова» та «Українське читання» 

 в 3-А, 4-А класах: 

– І семестр – «Українська мова» – 4 години, «Українське читання» –  

3 години ; ІІ семестр – «Українська мова» – 3 години, «Українське читання» – 

4 години; 

– предмети «Російська мова» та « Російське читання» в 3-Б, 4-Б класах:  

– І семестр – «Російська мова» – 3 години, « Російське читання» –  

2 години; ІІ семестр – «Російська мова» – 2 години, «Російське читання» –  

3 години; 

– предмети «Алгебра» та «Геометрія» у 7-А класі: І семестр – «Алгебра» 

– 3 години, «Геометрія» – 1 година; ІІ семестр – «Алгебра» – 2 години, 

«Геометрія» – 2 години. 

 З метою створення більш сприятливих умов для проведення занять з 

фізичної культури, вивчення української мови, іноземних мов, інформатики та 

профільних предметів навчальні групи поділяються на підгрупи. 

Зміст предмета «Трудове навчання» реалізується за модулями: 

– у 5-А класі (для дівчат) обов’язкова для вивчення складова 

«Технологія виготовлення виробів з аплікацією», варіативні модулі – 

«Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією», «Технологія 

виконання аплікації із природних матеріалів»;  

– у 5-А класі (для хлопців) обов’язкова для вивчення складова 

«Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП», варіативні модулі – 

«Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів 
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(способом ажурного випилювання)», «Технологія виконання 

електротехнічних робіт»; 

– у 6-А класі з сумісним навчанням обрано 2 варіативні модулі: 

«Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія вирощування, квітів 

та догляд за ними»; 

– у 7-А класі з сумісним навчанням обрано такі варіативні модулі: 

«Технологія виготовлення м’якої іграшки», «Технологія виготовлення виробів 

у техніці «макраме», «Технологія писанкарства», «Технологія ремонту та 

оздоблення одягу». 

  У 8-9-х класах відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 20.05.2013 №1/9-349 «Про навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального 

року» технологічна освіта буде спрямована на вивчення інформаційних 

технологій. Тому предмет «Трудове навчання» в 8-9-х класах реалізується 

через викладання інформаційних технологій «Основи комп’ютерної графіки» 

по 2 години на тиждень. 

 Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними 

програмового матеріалу введені години індивідуальних та групових занять у 

6- 11-х класах: 

– 6-А клас – з математики (0,5 години на тиждень); 

– 7-А клас – з математики ( 0,5 години на тиждень); 

– 8-А клас – з математики ( 0,5 години на тиждень); 

– 11-А класі – з  алгебри та початків аналізу ( по 1 годині на тиждень; 

– 11-Б класі – з літератури ( по 1 годині на тиждень) та з української 

мови (по 1 годині на тиждень). 

 Курси за вибором, спецкурси та факультативи викладаються за 

державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України. (додаток № 19 ). 

 

ІІІ. Структура навчального року 
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Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і 

закінчується не пізніше 1 липня.  

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр 

– з 2 вересня по 27 (28 для шкіл, які працюють за шестиденним робочим 

тижнем) грудня, ІІ семестр – з 13 січня по 30 (31) травня. 

Тривалість уроків у Ліцеї «Професіонал» становить: у 1-х класах –  

35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Відповідно до 

листа Міністерства освіти України № 1/9-219 від 27.10.1999 з метою 

створення сприятливих умов для організації відпочинку молодших школярів 

та збереження діючої норми педагогічного навантаження вчителів відповідно 

збільшується тривалість перерв між уроками, тому додатковий облік і 

компенсація навчального часу не проводиться. 

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій  

у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах і 

державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої  

школи. 

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до 

інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-

виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та 

навчальна практика частково будуть проводитись упродовж навчального року.  

Навчальні екскурсії проводитимуться для учнів 1-4-х класів протягом  

4 днів тривалістю не більше 3-х академічних годин на день; навчальна 

практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів - протягом 10 днів:  

у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах –  

по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день. 
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Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства 

освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 09.12.2010 № 1237/18532.  

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: 

орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, 

весняні з 24 по 30 березня. 

 З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за 

погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть 

змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, 

зокрема, можуть проводитись для учнів 1-го класу додаткові тижневі 

канікули. 

 Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. 

 

Директор Харківського приватного 

ліцею «Професіонал»         О.В.Будко 
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                           Додаток 1 
складений відповідно до Типового 
навчального плану МОНмолодьспорт 
України від 10.06.2011 №572 (додаток №2) 

 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 1-А класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови 

 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 1-А клас 
Українська мова. Навчання грамоти 7 
Російська мова 2 

Мови і літератури  
 

Іноземна мова (англійська) 1 

Математика Математика 4 
Природознавство Природознавство 2 

Музичне мистецтво  0,5 Мистецтво 
Образотворче мистецтво 0,5 

Технологія Трудове навчання 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  22 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

1 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  
 

 
0,5 
0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 20 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

23 

 
 
 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області        О.В.Будко 
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Додаток 2 
складений відповідно до Типового 
навчального плану МОНмолодьспорт 
України від 10.06.2011 №572 (додаток №3) 

 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 1-Б класу з російською мовою навчання 

 
Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі Навчальні предмети 

1-Б клас 
Російська мова. Навчання грамоти 6 

Українська мова 3 

Мови і літератури  

Іноземна мова (англійська) 1 
Математика Математика 4 
Природознавство Природознавство 2 
Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 
 Образотворче мистецтво 0,5 
Технологія Трудове навчання 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  22 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

1 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  

 
0,5 
0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 20 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і варіативної 
складових) 

23 

 
 
 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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Додаток 3 
складений відповідно до Типового 
навчального плану МОНмолодьспорт 
України від 10.06.2011 №572 (додаток №2) 

 
 

 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 2-А класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови 

 
Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 2-А клас 
Українська мова 3,5 
Літературне  читання 3,5 
Російська мова 2 

Мови і літератури 
 
 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика Математика 4 
Природознавство Природознавство 2 
Мистецтво Музичне мистецтво  0,5 
 
 

Образотворче мистецтво 0,5 
Трудове навчання 1 Технології 

Сходинки до інформатики 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  24 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації  

1 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  

 
0,5 
0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня                  22 

Всього фінансується  (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

                 25 

 
 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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 Додаток 4 
 складений відповідно до Типового  
 навчального плану МОНмолодьспорт 
 України від 10.06.2011 №572  
 (додаток №3) 
 

 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 2-Б класу з російською мовою навчання 

 
Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 2-Б клас 
Російська мова 3 
Літературне читання  3 
Українська мова 3 

Мови і літератури 
 
 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика Математика 4 
Природознавство Природознавство 

 
2 

Музичне мистецтво  0,5 Мистецтво 
Образотворче мистецтво 0,5 
Трудове навчання 1 Технології 

Сходинки до інформатики 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  24 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації  

1 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Музичне мистецтво  
Образотворче мистецтво  

 
                0,5 

0,5 

Гранично допустиме  навантаження на учня                 22 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

25 

 
 

 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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Додаток 5 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України  
від 29.11.2005 № 682 (додаток 2) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3-А класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 3-А клас 
Українська мова 3,5 
Українське читання 1,5 
Російська мова 2 

Мови і літератури 
 
 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика Математика 4 

Я і Україна. Громадянська освіта 1 Людина і світ 

Я і Україна. Природознавство 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  1 
 
 

Образотворче мистецтво 1 
Технологія Трудове навчання:  художня праця 1 

Фізична культура 3 Здоров’я і 
фізична культура 
культура 

Основи здоров’я 1 
Р а з о м  22 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації  

3 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети:  
Іноземна мова (англійська)  
Українське читання 
 

 
1 
2 

Гранично допустиме  навантаження на учня 23 

Всього фінансується  (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

25 

 
 

 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області        О.В.Будко 
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Додаток 6 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України  
від 29.11.2005 № 682 (додаток 3) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3-Б класу з російською мовою навчання  
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 3-Б клас 
Російська мова 2,5 
Російське читання  2,5 
Українська мова 2 
Українське читання 2 

Мови і літератури 
 
 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика Математика 4 

Я і Україна. Громадянська освіта 1 Людина і світ 

Я і Україна. Природознавство 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  1 
 
 

Образотворче мистецтво 1 

Технологія Трудове навчання:  художня праця 1 

Фізична культура 3 Здоров’я і 
фізична культура 
культура 

Основи здоров’я 1 
Р а з о м  24 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації  

2 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Іноземна мова (англійська)  

 
1 

Курси за вибором: 
Логіка 

 
1 

Гранично допустиме  навантаження на учня 23 

Всього фінансується   (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

26 

 
 

 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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Додаток 7 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України  
від 29.11.2005 № 682 (додаток 2) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 4-А класу з українською мовою навчання з вивченням російської мови 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 4-А клас 
Українська мова 3,5 
Українське читання 1,5 
Російська мова 2 

Мови і літератури 
 
 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика Математика 4 
Людина і світ Я і Україна. Громадянська освіта 1 

 Я і Україна. Природознавство 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  1 
 
 

Образотворче мистецтво 1 
Технологія Трудове навчання:  художня праця 1 

Фізична культура 3 Здоров’я і 
фізична культура 
культура 

Основи здоров’я 1 
Р а з о м  22 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації  

3 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети:  
Іноземна мова (англійська)  
Українське читання 

 
1 
2 

Гранично допустиме  навантаження на учня 23 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

25 

 
 

 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області        О.В.Будко 
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Додаток 8 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України  
від 29.11.2005 № 682 (додаток 3) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 4-Б класу з російською мовою навчання  
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 4-Б клас 
Російська мова 2,5 
Російське читання 2,5 
Українська мова 2 
Українське читання 2 

Мови і літератури 
 
 

Іноземна мова (англійська) 2 
Математика Математика 4 
Людина і світ Я і Україна. Громадянська освіта 1 

 Я і Україна. Природознавство 1 

Мистецтво Музичне мистецтво  1 
 
 

Образотворче мистецтво 1 
Технологія Трудове навчання: художня праця 1 

Фізична культура 3 Здоров’я і 
фізична культура 
культура 

Основи здоров’я 1 
Р а з о м  24 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації  

2 
 
 

Додаткові години на навчальні предмети:  
Іноземна мова (англійська)  

 
1 

Курси за вибором: 
Логіка 

 
1 

 
Гранично допустиме  навантаження на учня 23 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

26 

 
 

 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області        О.В.Будко 
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Додаток 9 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту  
України від 03.04.2012 № 409  
(додаток №1) зі змінами, внесеними 
наказом МОНУ від 17.05.2013 №551 
 

 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 5-А класу з українською мовою навчання 

 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 5-А клас 

Українська мова 3,5 

Українська література 2 

 Іноземна мова (англійська) 3 

Російська мова 2 

Мови і літератури 
 

Світова література 2 

Суспільствознавство Історія України (Вступ до історії) 1 
Музичне мистецтво  1 Мистецтво 
Образотворче мистецтво 1 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Трудове навчання 
 

2 Технології 

Інформатика 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  28,5 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

1,5 
 
 

Курси за вибором: 
Етика  
Німецька мова  

 
0,5 
1 

Гранично допустиме навантаження на учня 28 
Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

 
30 

 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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Додаток 10 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту  
України від 03.04.2012 № 409  
(додаток №2) зі змінами, внесеними 
наказом Міністерства освіти і науки 
України від 17.05.2013 №551 

 
 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 
для 5-Б класу з російською мовою навчання 

 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 5-Б клас 

Українська мова 3,5 

Українська література 2 

Перша іноземна мова (англійська) 3 

Друга іноземна мова ( німецька) 2 

Російська мова 2 

 
 
Мови і літератури 
 

Інтегрований курс «Література» 2 

Суспільствознавство Історія України (Вступ до історії) 1 

Музичне мистецтво  1 Мистецтво 
Образотворче мистецтво 1 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Трудове навчання 
 

2 Технології 

Інформатика 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  30,5 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

0,5 
 
 

Курси за вибором: 
Етика  

 
0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 28 
Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

31 

 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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  Додаток 11 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України від 23.02.2004 № 132 зі 
змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
05.02.2009 № 66 (додаток 4) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 6-А класу з російською мовою навчання 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 6-А клас 
Українська мова 3 
Іноземна мова (англійська) 4 

Російська мова 2 

Українська література 2 

 
 
Мови і літератури 
 

 Література 2 

Історія України. Всесвітня історія 2 Суспільствознавство 
Етика 1 
Музичне мистецтво  0,5 Естетична культура 
Образотворче мистецтво 0,5 

Математика Математика 4 

Природознавство 1 Природознавство 

Географія 2 

Технології Трудове навчання 1 

Фізична культура 2,5 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  28,5 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

0,5 
 
 

Індивідуальні заняття і консультації: 
Математика 

 
0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 29 
Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

29 

 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
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Додаток 12 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України від 23.02.2004 № 132 зі 
змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
05.02.2009 № 66 (додаток 4) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 7-А класу з російською мовою навчання 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 7-А клас 
Українська мова 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Російська мова 2 

Українська література 2 

Мови і літератури 
 

Література 2 

Історія України 1 Суспільствознавство 

Всесвітня історія 1 
Музичне мистецтво  0,5 Естетична культура 
Образотворче мистецтво 0,5 
Алгебра 2,5 Математика 

Геометрія 1,5 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика  1 

Природознавство 

Хімія 1 

Технології Трудове навчання 2 

Фізична культура 2,5 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 1 
Р а з о м  29,5 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

1,5 

Курси за вибором: 
Німецька мова  

 
1 

Індивідуальні заняття і консультації: 
Математика 

 
0,5 

Гранично допустиме навантаження на учня 31 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

31 

  
 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 



 26 

 
Додаток 13 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України від 23.02.2004 № 132 зі 
змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
05.02.2009 № 66 (додаток 4) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 8-А класу з російською мовою навчання 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 8-А клас 
Українська мова. 2 

Іноземна мова (англійська) 3 

Російська мова 2 

Українська література 2 

 
 
Мови і літератури 
 

Література 2 

Історія України 1,5 Суспільствознавство 

Всесвітня історія 1 
Естетична культура Музичне мистецтво  0,5 

Алгебра 2 Математика 

Геометрія 2 

Біологія 2 

Географія 1,5 

Фізика  2 

Природознавство 

Хімія 2 

Технології Трудове навчання (Основи комп’ютерної графіки) 2 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 0,5 
Р а з о м  31 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

3 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Українська мова  

 
1 

Курси за вибором: 
Німецька мова 

 
1 

Індивідуальні заняття та консультації: 
Математика 

 
1 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Всього фінансується  (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

34 

  
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 



 27 

 Додаток 14 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України від 23.02.2004 № 132 зі 
змінами, внесеними наказом 
Міністерства освіти і науки України від 
05.02.2009 № 66 (додаток 4) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 9-А класу з російською мовою навчання 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Освітні галузі 

 
Навчальні предмети 

 9-А клас 
Українська мова 2 
Іноземна мова (англійська) 3 
Російська мова 2 
Українська література 2 

Мови і літератури 
 

Література 2 
Історія України 1,5 
Всесвітня історія 1 

Суспільствознавство 

Правознавство (практичний курс) 1 
Естетична культура Художня культура 0,5 

Алгебра 2 Математика 

Геометрія 2 

Біологія 3 

Географія 1,5 

Фізика  2 

Природознавство 

Хімія 2 

Трудове навчання (Основи комп’ютерної графіки) 1 Технології 

Інформатика 1 

Фізична культура 3 Здоров'я і фізична 
культура 
культура 

Основи здоров'я 0,5 
Р а з о м  33 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

1 
 
 

Харківщинознавство (спецкурс) 1 
Гранично допустиме навантаження на учня 33 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

34 

 
  

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 

 
 
 
 



 28 

        Додаток 15 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України, лист МОН України від 
27.08.2010 №834 (додатки 10, 14, 23) 

 
 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 10-А класу з російською мовою навчання  
технологічного напряму. 

Інформаційно-технологічний профіль 
Кількість годин на 
тиждень у класі  Основні галузі Навчальні предмети 

10-А клас 

Українська мова  1 
Українська література 2 
 Література 1 
Російська мова 1 

Мови і літератури 

Іноземна мова (англійська) 3 
Історія України  1 
Всесвітня історія 1 

Суспільствознавство 

Громадянська освіта:  
Правознавство 

 
1 

Естетична культура Художня культура 0,5 
Алгебра і початки аналізу 2 

Математика 
Геометрія 2 
Біологія 1,5 
Географія 1,5 
Фізика 2 

Природознавство 

Хімія 1 
Технології 1 

Технології 
Інформатика 5 
Фізична культура 2 Здоров’я і фізична 

культура Захист Вітчизни 1  
Разом 30,5 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 7,5 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Література 
Українська мова  

 
1 
1 

Факультативи: 
Методи розв’язування задач з математики  
Основи аналітичної геометрії 
Розв’язування задач з параметрами 
Побудова зображень просторових фігур 
Обернені тригонометричні функції 
Основи веб-дизайну  
Основи комп’ютерної графіки  

1 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
1 
1 

Гранично допустиме навантаження на учня  33 

Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

38 

 
 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області        О.В.Будко 
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Додаток 16 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України, лист МОН України від 
27.08.2010 № 834 (додатки 9, 16, 23) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 10-Б класу з російською мовою навчання  
філологічного напряму. 

Іноземної філології профіль 
 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі 

 Основні галузі Навчальні предмети 

10-Б клас 
Українська мова  2 
Українська література 2 
 Література 2 
Російська мова 1 
Іноземна мова (англійська) 5 

Мови і літератури 

Друга іноземна мова (німецька) 3 
Історія України  1 
Всесвітня історія 1 

Суспільствознавство 

Громадянська освіта: 
Правознавство 1 

Естетична культура Художня культура 0,5 
Математика Математика 3 

Біологія 1, 5 
Географія 1.5 
Фізика 2 

Природознавство 

Хімія 1 
Технології 1 Технології 
Інформатика 1 
Фізична культура 2 Здоров’я і фізична 

культура Захист Вітчизни 1 
Разом 32.5 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

5.5 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Ділова англійська мова у міжнародному бізнесі 
Країнознавство  (німецька мова) 

 
1 

1,5 
Факультативи: 
Англійська література  
Країнознавство  

 
1 
2 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 
Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

38 

 
 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області        О.В.Будко 
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Додаток 17 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України від 27.08.2010 №834 
(додатки 10, 14, 23) 

 
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 11-А класу з російською мовою навчання  
технологічного напряму. 

Інформаційно-технологічний профіль  
 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі Основні галузі Навчальні предмети 

11-А клас 

Українська мова  1 
Українська література 2 
Література 2 
Російська мова 1 

Мови і літератури 

Іноземна мова (англійська) 3 
Історія України  1,5 
Всесвітня історія 1 
Громадянська освіта:  
Економіка 

 
1 

Суспільствознавство 

Людина і світ  0,5 
Естетична культура Художня культура 0,5 

Алгебра і початки аналізу 3 
Математика 

Геометрія 2 
Астрономія 0,5 
Біологія 1,5 
Екологія 0,5 
Фізика 2 

Природознавство 

Хімія 1 
Технології 1 
Інформатика 5 Технології 
Креслення 1 
Фізична культура 2 Здоров’я і фізична 

культура Захист Вітчизни 1  
Разом 34 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

 
4 

Додаткові години на навчальні предмети: 
Українська мова  

 
1 

Факультативи: 
Основи веб-дизайну  
Основи комп’ютерної графіки  

 
1 
1 

Індивідуальні заняття та консультації: 
Алгебра і початки аналізу 

 
1 

Гранично допустиме навантаження на учня 33 
Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

38 

 
 
Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал» 
Харківської області         О.В.Будко  
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Додаток 18 
складений відповідно до Типового 
навчального плану Міністерства освіти і 
науки України, лист МОН України від 
27.08.2010 № 834 (додатки 8, 16,23) 

 
 РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 11-Б класу з російською мовою навчання  
суспільно-гуманітарного напряму. 

Економічний профіль 
 

Кількість годин на 
тиждень у класі 

 Основні галузі 

Навчальні предмети 

11-Б клас 
Українська мова  1 
Українська література 2 
 Література 1 
Російська мова 1 

Мови і літератури 

Іноземна мова (англійська) 3 
Історія України  1,5 
Всесвітня історія 1 
Людина і світ 0,5 Суспільствознавство 
Громадянська освіта: 
Економіка 3 

Естетична культура Художня культура 0,5 
Алгебра і початки аналізу 3 

Математика 
Геометрія 2 
Біологія 1,5 
Екологія 0,5 
Географія 5 
Фізика 2 
Астрономія 0,5 

Природознавство 

Хімія 1 
Технології 1 

Технології 
Інформатика 1 
Фізична культура 2 Здоров’я і фізична 

культура Захист Вітчизни 1 
 Разом 35 
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, курси за 
вибором, індивідуальні заняття та консультації 

 
3 

Факультативи: 
Менеджмент  

 
1 

Індивідуальні заняття та консультації: 
Література 
Українська мова 

 
1 
1 

Гранично допустиме навантаження на учня  33 
Всього фінансується (сумарна кількість годин інваріантної і 
варіативної складових) 

38 

 
 
 

Директор Харківського приватного ліцею «Професіонал»  
Харківської області         О.В.Будко 
 


