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Пояснювальна записка 

до навчального плану  

Вараського ліцею № 1 на 2021/2022 н. р. 

 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру освітнього 

процесу, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за 

роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 

охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є 

спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.  

Навчальний план Вараського ліцею №1 спрямований на реалізацію 

основних вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Державного стандарту початкової, базової і повної середньої освіти,  

Концепції профільного навчання та інших законодавчих актів України з 

розвитку освіти і науки.  

Вараський ліцей №1 надає повну загальну середню освіту, забезпечує 

поглиблене вивчення окремих предметів (української та англійської мови,  

математики, фізики, інформатики). На ІІІ ступені навчання здійснюється 

профільне навчання згідно ст. 4 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту»  

У 2021/2022 навчальному році ліцей працює у складі 1-11-х класів. 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу за 5-денним навчальним 

тижнем. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються 

відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту".  

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 

року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при 

визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 

Відповідно до п.3 ст.10 Закону України « Про повну загальну середню 

освіту» навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується не пізніше  1 

липня.  
За погодженням з управлінням освіти визначено таку структуру 

2021/2022 навчального року: 

І семестр - з 01 вересня по 24 грудня 2021 року; 
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ІІ семестр - з 10 січня по 03 червня 2021 року; 

канікули встановити  у такі орієнтовні терміни: 

осінні: з 23 жовтня  по 31 жовтня 2021 року; 

зимові: з 25 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року; 

весняні: з 23 березня  по 27 березня 2022 року. 

 

Початкова школа 
У 2021/2022 навчальному році у Вараському ліцеї №1  навчатимуться 

128 учнів першого класу (4 класи ), 149 учнів другого класу ( 5 класів ), 151 

учнів третього класу ( 5 класів ) та 155 учнів четвертого класу (6 класів ). 

Всього 583 учнів та 20 класів.  (588 учнів та 21 клас у 2020-2021 навчальному 

році).  

 Навчальні плани для 1-4-их класів розроблені на основі  навчальних 

планів для учнів початкової школи з українською мовою навчання до типової 

освітньої програми під керівництвом Савченко О.Я., затвердженої рішенням 

Колегії Міністерства освіти і науки України від 22.02.2018 р.. Виконання 

інваріантної складової  навчальних планів забезпечується повністю. 

 Згідно зі змістом листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-253 

від 22.05.2015 року, в якому йдеться про те, що частина навчального 

навантаження з фізичної культури (до 1 год на тиждень) може 

використовуватись на вивчення окремих предметів, що забезпечують рухову 

активність учнів (аеробіка, хореографія, ритміка, плавання тощо) , у 

Вараському ліцеї №1 з 01.09.2021 року у 1-4-х класах буде відведено по 2 год 

на вивчення фізичної культури і по 1 год - для хореографії.  

Крім того, у Вараському ліцеї №1 з 01.09.2021 року продовжуватимуть 

функціонувати п’ять  класів (1-А,   2-А,  3-А,  4-А, та Б), які працюватимуть за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Навчальний план для 

названих вище п’яти класів початкової школи, що працюють за Проєктом 

«Інтелект України», розроблено на основі Базового навчального плану  

для закладів загальної середньої освіти з українською мовою навчання 

Державного стандарту початкової освіти (із змінами затвердженого наказом 

Міністерства освіти, від 03.02.2021 р. № 140).  

У Навчальному плані використано надану Державним стандартом 

початкової освіти можливість здійснення повної або часткової інтеграції 

різних освітніх галузей.  

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і 

література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (1–4 

класи —7 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи —1 год/тижд.).  

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої 

галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (1 класи — 2 

год/тижд.; 2–4 класи —3 год/тижд.).  

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через 

навчальні предмети «Математика» (1- 2 класи — 4 год/тижд.; 3-4 клас — 5 

год/тижд) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи —1 год/тижд.).  

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через 

навчальні предмети «Мистецтво» (1–4 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» 
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(1–4 класи — 1 год/тижд.); фізкультурної освітньої галузі — через навчальні 

предмети «Фізична культура» (1–4 класи — 2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 

класи — 1 год/тижд.).  

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години 

фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та 

дає можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти 

завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного 

розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших 

відхилень у здоров’ї молодших учнів —порушення зору, постави тощо. 

Мета і завдання громадянської й історичної, інформатичної, 

природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, технологічної освітніх 

галузей реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 

4 год/тижд), а також під час вивчення всіх інших навчальних предметів, що 

викладаються за авторськими навчальними програмами та навчально-

методичними комплектами до них, розробленими авторським колективом 

Проєкту. Водночас у 3-4-х класах мета й завдання інформатичної освітньої 

галузі реалізуються також у процесі вивчення навчального предмета 

«Інформатика» (1 год/тижд.).  

Варіативна складова Навчального плану 1-4 проєктних класів  

використовується на підсилення предметів інваріантної складової. У зв’язку зі 

спрямованістю Проєкту на реалізацію основних положень STEM-освіти, 

інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір 

доцільним виявляється виділення годин варіативної складової на іноземну 

мову (1 клас — 1 год/тижд.), українську мову (2-4 клас — по 1 год/тижд.)  

Під час вивчення  української мови та англійської мови поділ на групи 

відбувається в процесі їх вивчення і як окремих навчальних предметів, і як 

органічних складових інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ». 

   За Базовим  навчальним планом для 1-го класу на вивчення української 

мови відведено 7 годин, що порушує синхронність у навчанні дітей читанню та 

письму, а також створює певні труднощі у складанні розкладу уроків. Тому для 

забезпечення синхронності у навчанні читання й письма в букварний період в 1- 

Б, В, Г  класах із варіативної складової 1 годину використано для вивчення 

української мови . 

 Отже, години варіативної складової навчального плану початкової ланки 

розподілені так: 

Додаткові години при поділі на групи використані в 1- Б, В, Г класах   

(по 8 годин української мови і по 2 години  англ.. мови), в 1-А (6 годин 

української мови, 1 год «Я пізнаю світ (українська мова)» та 3 години 

англійської мови), в 2-А (6 годин української мови, 1 год «Я пізнаю світ 

(українська мова)» та 3 години англійської мови), у 2- Б, В, Г, Д, 3-  В, Г, Д 

класах(по 8 годин української мови, по 3 години англійської мови), в 3-А (6 

годин української мови, 1 год «Я пізнаю світ (українська мова)» та 3 години 

англійської мови), в 4- В, Г, Д, Є класах (по 7 годин української мови, 1 год «Я 

пізнаю світ (українська мова)» та 3 години англійської мови) в 4-А,Б (7 годин 

української мови, 1 год «Я пізнаю світ (українська мова)» та 3 години 

англійської мови) 
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 В усіх 2-4-х класах. Окрім 2-А класу, використано по 1 додатковій 

годині для поділу на групи  1 години інформатики (15 год.).   Всього 184 

години. 

Крім того, у початковій школі Вараського ліцею №1 функціонуватиме 5 

інклюзивних класів, у яких навчатиметься 6 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

В загальному навчальним планом початкової школи на 2021-2022 

навчальний рік передбачено 503 години інваріантної складової (разом з 20-ма 

годинами варіативної складової, які перенесені в інваріантну), 195 додаткових 

годин при поділі на групи.  Всього 718 годин з урахуванням 20 - годин 

індивідуальної (педагогічний патронаж) форми навчання. ( 710 годин у 2020-

2021 навчальному році). В жодному класі не порушено гранично допустиму 

норму тижневого навантаження для учнів початкової школи.  
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Середня та старша школа 
 

У 2021/2022 н.р. у ліцеї №1 м.Вараш у середній та старшій школі 

функціонуватиме 34  класи, в яких навчатиметься 936 учнів: 5-х класів – 5, 6-х 

класів – 5, 7-х класів – 6, 8-х класів – 6, 9-х класів – 5, 10-х класів – 4, 11-х 

класів  – 3. 

Навчальний план середньої та старшої школи на 2021/2022 навчальний 

рік складено відповідно до Освітньої програми Вараського ліцею №1 

погодженої на педагогічній раді від 31.08.2021 року протокол № 01 та 

затвердженої директором:  
для 5-9-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  від 

20.04.2018 № 405, за Типовим навчальним планом закладів загальної середньої 

освіти, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» , 

затверджених наказом МОН від 03.02.2021 №140 (додаток 3); 

для 8-9-х класів закладів загальної середньої освіти з поглибленим 

вивченням окремих предметів – за Типовими освітніми програмами закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  

від 20.04.2018 № 405 (таблиця 8); 

для 10-х, 11-х класів – за Типовими освітніми програмами закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України  

від 20.04.2018 № 408, зі змінами (наказ МОН від 28.11.2019 № 1493) (таблиці 

2,3)  

У паралелях  8–х класів та 9–х класів запроваджено поглиблене 

вивчення окремих предметів: 8-Б – поглиблене вивчення  математики та 

фізики; 8-Г – поглиблене вивчення математики та інформатики; 8-В – 

поглиблене вивчення української та англійської мов; 9-А – поглиблене 

вивчення математики та англійської мови; 9-Б – поглиблене вивчення 

математики та інформатики; 9-В – поглиблене вивчення української та 

англійської мов. 

У старшій школі (10-ті, 11-ті класи) забезпечується профільне 

спрямування навчання: 10-А – профільне вивчення математики та фізики; 10-

Б, Г – профільне вивчення математики (з поглибленим вивченням із 8 класу), 

10-В – профільне вивчення української та англійської мов; 11-Б, 11-В – 

профільне вивчення математики (з поглибленим вивченням із 8 класу) , 11-А – 

профільне вивчення української мови. 

Варіативна складова навчального плану визначена закладом освіти 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних 

планах закладу.  

Варіативна складова навчального плану для 5-9 класів використовується 

на: 
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 підсилення предметів інваріантної складової. У такому разі 

розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному 

плані, який погоджується директором закладу освіти чи його заступником. 

Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного 

для предмета, на підсилення якого використано зазначені години; 

 запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють 

обрану закладом освіти спеціалізацію; 

 індивідуальні заняття та консультації. 

У 8-9-х класах з поглибленим вивченням окремих предметів 

дозволяється навчальне навантаження учнів збільшувати до норм, що не 

перевищують санітарно-гігієнічних. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів.  

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» у закладі сформоване 

з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх 

інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового 

забезпечення. У 5-х класах одним із варіативних модулів, крім різних видів 

спорту, буде впроваджуватися вивчення варіативног модуля «Аеробіка», як 

складової частини наповнення предмета «Фізична культура». 

Навчальний план для 10-х, 11-х класів закладу розробляється відповідно 

до Державного стандарту, з метою його впровадження у частині повної 

загальної середньої освіти з 1 вересня 2018 року. Він містить загальний обсяг 

навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, 

вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, 

а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття тощо. 

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська 

література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», 

«Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і 

астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», 

«Захист Вітчизни».  

На вивчення базових предметів зазначено мінімальну кількість 

тижневих годин, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів 

навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту. 

Вивчення базового предмета «Фізика і астрономія» здійснюватиметься 

як два окремі предмети - «Фізика» (за програмою авторського колективу. під 

керівництвом Локтєва В. М.), «Астрономія» (за програмою авторського  

колективу під керівництвом Яцківа Я. Я.). 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також 

забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», 

«Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із 

запропонованого переліку учень обирає одночасно два предмети в 10 і 11 
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класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети 

діляться між двома обраними предметами). Таким чином у 2021/2022 

навчальному році на вивчення вибірково-обов’язкових предметів у паралелях 

10-11 класів години розподілено наступним чином: у паралелі 10-х класів 

учнями були обрані «Технології» та «Інформатика (10-А, 10Б класи) і 

«Технології» та «Мистецтво» (10-В, 10- Г класи);  у паралелі 11-х класів 

продовжується вивчення курсів «Технології» та «Інформатика»,  які були 

обрані у минулому навчальному році.  

Години варіативної складової для 10-х, 11-х класів передбачаються на: 

 збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної 

складової; 

 факультативи, індивідуальні та групові заняття. 

Навчальні плани для 10-х, 11-х класів реалізують зміст освіти залежно 

від обраного профілю навчання.  

 

Реалізація варіативної складової навчального плану для 5-11 класів 

здійснюється таким чином:  

 

У паралелі 5-х класів: 

 На підсилене вивчення математики у 5Б, В, Г, Д класах виділено по 1 

год. Для індивідуально-групової роботи роботи з обдарованими учнями та  

математики у 5В класі виділено 1 год. На факультативний курс з 

«Робототехніки» у 5Б, 5В та 5Д виділено по 1 год., у 5В – 2 год., для роботи 

факультативних курсів з природничого напрямку STEM у 5Б,5Д класах 

виділено по 1,5 год., а у 5В та 5Г – по 0,5 год. Варіативна складова 5А класу 

передбачена на вивчення спецкурсу «Еврика». 

 

Всього – 14,5 год. 

 

У паралелі 6-х класів: 

 На підсилене вивчення математики у 6Б, В, Г, Д класах  виділено по 1 

год. На факультативний курс «Робототехніки» виділено по 1 год. у 6Б, 6В 

класах, для роботи факультативного курсу з природничого напрямку STEM у 

6Б, 6Д виділено по 1 год., у 6В – 0,5 год., у 6Г – 1,5 год. На факультативні 

заняття виділено: з української мови у 6В – 1 год., з інформатики у 6Б та 6Є – 

по 1 год. Для проведення індивідуально-групових занять та консультацій 

виділено з біології виділено по 0,5 год. у 6Б та 6Д класах. Варіативна складова 

6А класу передбачена на вивчення спецкурсу «Еврика». 

    

 

Всього – 14,5 год. 

 

У паралелі 7-х класів: 

 На підсилене вивчення алгебри у 7Б, В, Г, Д, Є класах  виділено по 1 

год. На індивідуальні заняття та консультації виділено: з математики у 7Д, 

класі – 1 год., з української мови у 7В та 7Г по 0,5 год., з біології у 7Б – 1 год., 
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з географії у 7Б – 0,5 год.; на факультативні заняття з польської мови виділено 

2 год. (по 0,5 год. у 7Г та 7Є і 1 год. у 7Д класах), для роботи факультативного 

курсу з природничого напрямку STEM у 7В та 7Г класах виділено по 1 год.  

Варіативна складова 7А класу передбачена на вивчення спецкурсу «Еврика». 

 

Всього – 13 год. 

 

У паралелі 8-х класів: 

 У 8Б та Г класах виділено на поглиблене вивчення математики по 4 

год. У 8Б класі додатково виділено 1,5 год. на поглиблене вивчення фізики, а у 

8Г класі 1,5 год. виділено на поглиблене вивчення інформатики. У 8В класі 

виділено 2 год. на поглиблене вивчення української мови та 3 години на 

поглиблене англійської мови. Для виконання програми поглибленого рівня з 

фізики у 8Б класі здійснено перерозподіл годин (0,5 год.) за рахунок 

зменшення годин  трудового навчання. Також у 8Г класі  здійснено 

перерозподіл годин між трудовим навчанням та інформатикою (по 0,5 год..) 

для інформатики за програмою поглибленого рівня. Для підсиленого вивчення 

математики у 8Є класі додано 1 год. На індивідуальні заняття та консультації  

з української мови у 8В класі виділено 0,5 год. На факультативні заняття з 

математики у 8Д та 8Є класах – по 1 год., з фізики у 8Д класі – 1 год.,  для 

роботи факультативних курсів з природничого напрямку STEM у 8Д – 1 год.  

  

Всього – 21 год. 

 

У паралелі 9-х класів: 

 У 9-А, Б,  класах виділено на поглиблене вивчення математики по 4 

год. У 9А класі для забезпечення поглибленого вивчення англійської мови 

здійснено перерозподіл навчальних годин між трудовим навчанням – 0,5 год., 

основами здоров’я – 0,5 год., інформатикою – 0,5 год.. зарубіжною 

літературою – 1 год., мистецтвом – 0,5 год. та англійською мовою. Для 

виконання навчальної програми поглибленого рівня з інформатики у 9Б 

здійснено перерозподіл навчальних годин варіативної складової між 

зарубіжною літературою (1 год.), мистецтвом, трудовим навчанням (по 0,5 

год.) та інформатикою. У 9В класі виділено 2 год. на поглиблене вивчення 

української мови та 2 години на поглиблене англійської мови. Крім того для 

виконання програми поглибленого рівня з англійської мови у 9В класі додано 

здійснено перерозподіл годин (1год.) за рахунок: трудового навчання – 0,5 

год., основ здоров’я – 0,5 год. На індивідуальні заняття та консультації  з 

математики, фізики, біології у 9Д класі виділено по 1 год., з української мови у 

9Г – 1 год. На факультативні заняття з історії – 1 год. у 9Г класі. 

 

Всього – 18 год. 

 

У паралелі 10-х класів: 

 У 10А, Б, Г класах для профільного вивчення математики додано по 6 

год. Крім того у 10А класі для профільного вивчення фізики здійснено 

перерозподіл годин між зарубіжною літературою (0,5 год), громадянською 
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освітою (1 год.), технологіями (0,5 год.) та фізикою. У 10В додано 2 год. для 

профільного вивчення української мови та 3 год. для профільного вивчення 

української мови. Також у 10В класі на підсилене вивчення математики 

додано 1 год. У 10Г класі для розширення вивчення англійської мови 

здійснено перерозподіл годин між громадянською освітою (1 год.), 

мистецтвом (0,5 год.) та англійською мовою. На індивідуально-групову з 

математики у 10А класі виділено 1год., з інформатики у 10Г класі – 2 год., з 

хімії – 1 год. у 10А класі.  На факультативи в паралелі 10-х класів виділено: 1 

год. з української мови  у  10В класі, 1 год. з географії у 10Б класі, з 

математики у 10Б класі – 1 год. 

 

Всього – 32 год. 

 

У паралелі 11-х класів: 

 У 11Б,В класах для профільного вивчення математики додано по 6 

год. У 11А додано 2 год. для профільного вивчення української мови. На 

підсилене вивчення української літератури та англійської мови у 11А класі 

додано 1 год. та 2 год. відповідно. Також у 11А для підсилене вивчення 

математики додано 1 год. На індивідуально-групову з хімії у 11В класі 

виділено 1 год., у 11Б класі виділено 1 год. на та англійську мову., у 11В – 0,5 

год. на інформатику.  Для проведення факультативних занять в паралелі 11-х 

класів виділено: 1год. з математики  у 11Б класі , 1 год. з фізики у 11Б класі, 1 

год. з біології у 11А класі, 0,5 год. з географії у 11В класі,  на українську та 

англійську мови у 11А класі – по 1 год. та 1 год. з історії у 11В класі. 

 

Всього – 27 год. 

 

Спецкурси, факультативні заняття та індивідуальні заняття і 

консультації з дітьми проводяться в другій половині дня,  починаючи з 

15
30

год. (за окремим графіком). 

В загальному навчальним планом основної та старшої школи на 

2021/2022 навчальний рік передбачено  1462 годин. З них: 

 1123 години інваріантної складової;  

 56 години варіативної складової (факультативи, індивідуально-

групові заняття та консультації);  

 241 додаткових години при поділі на групи; 

 42 години для реалізації педагогічного патронажу, для учнів, які 

перебуває на індивідуальному навчанні; 

 У 2020/2021 навчальному році у середній школі Вараського ліцею №1 

функціонуватиме 2 інклюзивні класи, у яких навчатиметься 4 учнів з 

особливими освітніми потребами. 

Варіативна та інваріантна складові навчального плану обговорено та 

схвалено на засіданні педагогічної ради від 31.08.2021 року протокол № 01. 
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Навчальні предмети, на вивчення яких виділено нецілу кількість годин, 

відповідно до навчальних програм і методичних рекомендацій щодо вивчення 

навчальних предметів у 2021/2022 н.р., будуть вивчатися у такі терміни: 

 
№ Назва предмета Клас І семестр ІІ семестр 

1.  Українська мова 5-і 3 4 

2.  Українська мова 6-і 4 3 

3.  Українська мова 7-Б,В,Г 3 2 

4.  Українська мова 7-Д,Є 2 3 

5.  Хімія 7-Б,В,Г 1 2 

6.  Хімія 7-Д,Є 2 1 

7.  Історія України 8-і 2 1 

8.  Трудове навчання 8 Б,Г - 1 

9.  Історія України 9-і 1 2 

10.  Географія 9-і 2 1 

11.  Мистецтво 9 А,Б 2 1 

12.  Інформатика 9А 2 1 

13.  Трудове навчання 9А,Б,В - 1 

14.  Основи здоров’я  9А, В - 1 

15.  Історія України 10-і 2 1 

16.  Хімія 10-і 2 1 

17.  Географія 10-і 1 2 

18.  Захист України 10-і 2 1 

19.  Технології 10Б 1 2 

20.  Інформатика 10-і 1 2 

21.  Мистецтво 10В 1 2 

22.  Зарубіжна література 10А 1 - 

23.  Англійська мова 10Г 4 3 

24.  Історія України 11-і 1 2 

25.  Технології 11-і 2 1 

26.  Захист України 11-і 1 2 

27.  Інформатика 11-і 2 1 

 

 

 

 

 

 

СХВАЛЕНО 

рішенням педагогічної ради 

Вараського ліцею №1 

(протокол засідання  

педагогічної ради 

від 31.08.2021 №1) 

 






