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Чернівці, 2022 



Пояснювальна записка 

     Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат Чернівецької міської 

ради (далі – ліцей-інтернат), відповідно до законодавства України є 

комунальною, бюджетною установою, заснованою на власності територіальної 

громади  м. Чернівців, яка повністю утримується за рахунок коштів міського 

бюджету та є неприбутковою. 

     Засновником ліцею-інтернату  є Чернівецька міська рада. 

     Правовий статус ліцею-інтернату  – комунальна, бюджетна, неприбуткова. 

    Ліцей-інтернат у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

військовий обов’язок і військову службу», Положенням про військовий 

(військово-морський, військово-спортивний) ліцей, ліцей із посиленою 

військово-фізичною підготовкою, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.06.2021 № 672, Порядком проживання та утримання 

учнів у пансіонах закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України                    від 03.11.2021 № 1131, Стандартом 

спеціалізованої освіти військового спрямування для військових (військово-

морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-

фізичною підготовкою, затвердженим наказом Міністерства оборони України 

від 02.07.2021 № 188, Порядком зарахування, відрахування та переведення 

осіб до військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв 

із посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженим наказом 

Міністерства оборони України від 28.07.2021 № 220, іншими законодавчими 

актами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і 

науки України, наказами Міністерства оборони України, актами місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та цим 

Статутом. 



    Ліцей-інтернат - заклад спеціалізованої освіти, що забезпечує здобуття 

освіти військово-спортивного профілю для осіб (далі - ліцеїсти) з 13 років 

одночасно із здобуттям базової та профільної середньої освіти. 

    Головною метою ліцею-інтернату є забезпечення реалізації права громадян 

на здобуття загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів. 

    Основними завданнями ліцею-інтернату є:: 

- забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття 

повної загальної середньої освіти. 

- формування в ліцеїстів компетентностей, визначених відповідними 

державними стандартами, розвиток їх здібностей, наукового світогляду. 

- виконання вимог стандартів освіти, підготовка ліцеїстів для подальшого 

вступу до закладів вищої освіти. 

- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, спортивними 

уміннями та навичками, відповідного рівня військово-прикладної та фізичної 

підготовки. 

- формування у ліцеїстів усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захисту суверенітету і територіальної 

цілісності України. 

- утвердження поваги до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема 

правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, 

працелюбства. 

- виховання у ліцеїстів поваги до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища. 

- формування у ліцеїстів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між 

усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

- забезпечення поглибленої допрофесійної підготовки військового 

спрямування, необхідної для подальшого їх вступу і навчання у вищих 

військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів 

вищої освіти, закладів фахової передвищої військової освіти. 



- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і 

засад здорового способу життя, збереження i зміцнення фізичного та 

психічного здоров'я здобувачів освіти. 

     Зміст навчання в ліцеї-інтернаті визначається навчальним планом та 

навчальними програмами . 

     Основою для розроблення освітньої програми ліцею-інтернату є 

Державний стандарт освіти ІІ-ІІІ рівнів повної загальної середньої освіти та 

Стандарт спеціалізованої освіти військового спрямування для військових 

(військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою 

військово-фізичною підготовкою. 

      Освітній процес у ліцеї-інтернаті протягом 2022/2023 навчального року 

буде організовано в залежності від рівня без пекової та епідеміологічної 

ситуації. Розроблена модель організації освітнього процесу, яка передбачає 

два варіанти організації навчання: 

 якщо без пекова ситуація дозволяє: навчання відбувається очно, якщо 

ні, то дистанційно. 

 ―червона зона‖ епідеміологічної ситуації – навчання здійснюється 

дистанційно; 

 ―зелена‖, ―помаранчева‖, ―жовта‖ епідеміологічної ситуації – навчання 

здійснюється очно (стаціонарно) із забезпеченням всіх 

протиепідемічних заходів. 

     Освітня програма для ліцеїстів 9 класу у 2021/2022 навчальному році 

складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня та навчального плану для 9-го класу ліцею-

інтернату  відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня» (таблиця 1). 

     Освітня програма для ліцеїстів 10-11 класів у 2021/2022 навчальному 

році складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної 



середньої освіти ІІІ ступеня відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 р. 

№ 408 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня‖ (зі змінами, наказ МОН від 28.11.2019 р. № 1493 

―Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти III ступеня‖, наказ МОН України від 31.03.2020 р. № 464 ― 

Про внесення змін до типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти III ступеня‖ - про заміну назви предмета ―Захист Вітчизни‖ 

на ―Захист України‖) та навчального плану для 10-11-х класів ліцею-

інтернату ( таблиці 2,3). 

     Очікувані результати навчання ліцеїстів містяться в навчальних 

програмах, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки 

України» і розміщені на офіційному веб-сайті МОН. 

     Загальний обсяг навчального навантаження для ліцеїстів 9-го класу 

закладів загальної середньої освіти складає 1260 годин/навчальний рік. 

     Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень  ліцеїстів 9 

класу  окреслено у навчальному плані ліцею-інтернату (таблиця 1).  

     Загальний обсяг навчального навантаження для ліцеїстів 10-11-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 2660 годин/навчальний рік: 

     для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік,  

     для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік.  

     Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень  ліцеїстів  10-

11 класів  окреслено у навчальному плані ліцею-інтернату  (таблиця 2).  

     Навчальні плани дають цілісне уявлення про зміст і структуру другого 

рівня освіти, встановлюють погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначають гранично допустиме тижневе 

навантаження ліцеїстів. Навчальні плани основної школи 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.  

     Варіативна складова навчального плану ліцею-інтернату визначається  

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальних освітніх потреб ліцеїстів, особливостей регіону, рівня 

навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу і відображається 

в навчальних планах. 

     Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

     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 заступником директора та затверджується директором ліцею-

інтернату. 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  спеціалізацію, індивідуальні заняття та консультації. 

     Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку 

фінансуються з бюджету. 

     З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани ліцею-

інтернату містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним 

варіантом навчальних планів  Типової освітньої програми.  

     Збереження здоров’я ліцеїстів належить до головних завдань ліцею-

інтернату. 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» ліцей-інтернат формує 

самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 



особливостей ліцеїстів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального 

закладу, кадрового забезпечення.  

     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). Згідно з рішеннями місцевих 

органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи 

можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а 

також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних 

асигнувань та залучення додаткових коштів. 

     У 2022/2023 н.р. поділ на групи буде відбуватися з наступних предметів: 

- 9 клас – інформатика та трудове навчання; 

- 10-А клас – українська мова, англійська мова, фізична культура, 

інформатика, технології; 

- 10-Б клас - українська мова, англійська мова, фізична культура, 

інформатика, технології; 

- 11 клас – інформатика та технології. 

     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 ліцеїстів. 

     Навчальні плани зорієнтовані на роботу ліцею-інтернату за 5-денним 

навчальним тижнем. 



     Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, Стандарті 

спеціалізованої освіти військово спрямування визначено завдання, які має 

реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання 

повинні робити внесок у формування ключових компетентностей ліцеїстів. 

№ 

з/п 
Ключові 

компетентності 

Компоненти 
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Спілкування державною 

(і рідною — у разі 

відмінності) мовами 

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; 

міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої 

в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, 

на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати 

тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися 

рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні 

термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити 

правильність тверджень; уникнення невнормованих 

іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику 

окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. 

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних 

формулювань. 

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання 

властивостей, доведення правил, теорем. 
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Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і 

ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; 

розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і 

розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним 

рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у 

письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати у разі потреби невербальні засоби 

спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; 

ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за 

допомогою засобів електронного спілкування. 

Ставлення: критично оцінювати інформацію та 



використовувати її для різних потреб; висловлювати свої 

думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати 

досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів, розглядаючи його як засіб 

усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й 

застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно 

до різних потреб; ефективно користуватися навчальними 

стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. 

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова 

література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні 

тексти. 
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Математична 

компетентність 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювати відношення між реальними об’єктами 

навколишньої дійсності (природними, культурними, 

технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема 

практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші 

математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, 

інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в 

контексті навчальних та практичних задач; 

використовувати математичні методи у життєвих 

ситуаціях. 

Ставлення: усвідомлення значення математики для 

повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку 

технологічного, економічного й оборонного потенціалу 

держави, успішного вивчення інших предметів. 

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і 

обов’язково таких, що моделюють реальні життєві 

ситуації 
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Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища і процеси; 

послуговуватися технологічними пристроями. 

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук 

як універсальної мови науки, техніки та технологій. 

усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних 



інформаційних технологіях 

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу 

людської діяльності на природу 
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Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та 

складати алгоритми; визначати достатність даних для 

розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; 

знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; 

доводити істинність тверджень. 

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її 

отримання; усвідомлення важливості інформаційних 

технологій для ефективного розв’язування математичних 

задач. 

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків 

та діаграм за допомогою програмних засобів 
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Уміння вчитися 

впродовж життя 

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати 

й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для 

досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню 

траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати 

помилковість. 

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та 

цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні 

світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; 

прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. 

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої 

траєкторії 

 

7 

 

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві 

проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії 

раціональності, практичності, ефективності та точності, з 



метою вибору найкращого рішення; аргументувати та 

захищати свою позицію, дискутувати; використовувати 

різні стратегії, шукаючи оптимальних способів 

розв’язання життєвого завдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість 

у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий 

успіх; позитивне оцінювання та підтримка 

конструктивних ідей інших. 

Навч ємницького змісту (оптимізаційні задачі)альні 

ресурси: завдання підпри 
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Соціальна і громадянська 

компетентності 

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути 

інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі 

доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну 

роль в командній роботі; аналізувати власну економічну 

ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому 

колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити 

споживчий вибір, спираючись на різні дані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне 

ставлення до інших незалежно від статків, соціального 

походження; відповідальність за спільну справу; 

налаштованість на логічне обґрунтування позиції без 

передчасного переходу до висновків; повага до прав 

людини, активна позиція щодо боротьби із 

дискримінацією. 

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту 
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Обізнаність і 

самовираження у сфері 

культури 

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та 

культурні особливості співрозмовників та дотримуючись 

етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-

естетичну складову при створенні продуктів своєї 

діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до 



культурного розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомлення впливу окремого предмета на людську 

культуру та розвиток суспільства. 

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах 

мистецтва 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-

економічні події в державі на основі різних даних; 

враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні 

наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації 

результатів вирішення проблем можуть бути використані 

для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного 

окремого предмета та екології на основі різних даних; 

ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, 

чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; 

розгляд порівняльної характеристики щодо вибору 

здорового способу життя; власна думка та позиція до 

зловживань алкоголю, нікотину тощо.  

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання 

соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які 

сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя 

 

     Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване на формування в ліцеїстів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

 

 

 



 

Вимоги до компетентностей та результатів навчання ліцеїстів відповідно 

до Стандарту спеціалізованої освіти військового спрямування 

Загальні вимоги до 

компетентностей 

Обов’язкові вимоги до компетентностей 

8-9 класи 10-11 класи 

1 2 3 

Здатність ліцеїстів застосовувати набуті професійні компетентності 

Знання основ 

нормативно-

правового 

забезпечення оборони 

України, цивільного 

захисту населення та 

особистої безпеки 

людини. 

Знає основні нормативно-

правові акти з напряму 

забезпечення оборони 

України, цивільного 

захисту населення та 

особистої безпеки 

людини, вміє на практиці 

застосовувати набуті 

знання. 

Знає основні нормативно-правові 

акти з напряму забезпечення 

оборони України, цивільного захисту 

населення та особистої безпеки 

людини, аналізує, узагальнює, 

оцінює їх значення і вплив на хід 

історії та політичну ситуацію, вміє 

застосовувати на практиці набуті 

знання. 

Засвоєння основ 

захисту України, 

цивільного захисту 

населення, 

домедичної допомоги. 

Має знання з основ 

захисту України, 

цивільного захисту 

населення, домедичної 

допомоги, володіє 

відповідним рівнем 

військово-прикладної 

фізичної підготовки, 

співпрацює з іншими 

особами для здобуття 

підтримки, досягнення 

результату діяльності, 

спрямованої на 

збереження безпеки, 

здоров’я і добробуту. 

Має знання з основ захисту України, 

цивільного захисту населення, 

домедичної допомоги, володіє 

відповідним рівнем військово-

прикладної фізичної підготовки, 

демонструє свідоме виконання знань 

для досягнення визначеного 

результату, визначає шлях для 

реалізації цілей. 

Здатність ліцеїстів визначати і оцінювати власні потреби та ресурси для розвитку 

компетентностей 

Здатність визначати і 

оцінювати власні 

Усвідомлює власні освітні 

потреби та цінність нових 

Усвідомлює власні освітні потреби 

та цінності нових знань і умінь, 



потреби та ресурси 

для розвитку 

компетентностей 

знань і умінь, розуміє 

важливість навчання 

впродовж життя, 

розраховує і використовує 

ресурси для розвитку 

компетентностей. 

розуміє важливість навчання 

впродовж життя, розраховує і 

раціонально використовує ресурси 

для розвитку компетентностей. 

Планування 

майбутнього 

Фомулює цілі та завдання 

для власного розвитку, 

розробляє плани для їх 

досягнення, моделює 

власну освітню 

траєкторію, прогнозує і 

мінімізує ризики, приймає 

рішення та оцінює їх 

ефективність, проектує 

власну професійну 

діяльність відповідно до 

своїх здібностей, переваг і 

недоліків. 

Визначає цілі навчальної діяльності, 

способи і засоби їх досягнення, 

планує та організовує навчально-

пізнавальну діяльність, моделює 

власну освітню траєкторію, працює 

над самовдосконаленням, 

адаптується до змінних умов 

діяльності, здійснює рефлексію 

власної діяльності. 

Спроможність 

навчатися і 

працювати в 

колективі та 

самостійно 

Співпрацює з іншими, 

розуміє і враховує 

погляди та емоційний стан 

інших учасників групи; 

виявляє ініціативність, 

надає підтримку іншим, за 

потреби сприяє 

запобіганню чи 

вирішенню конфліктів, 

аналізує під керівництвом 

педагога доцільність 

визначених етапів і 

складеного плану 

діяльності. 

Виявляє конструктивну активність і 

відповідальність за прийняття 

виважених рішень під час власної і 

групової діяльності, надає підтримку 

іншим, за потреби сприяє 

запобіганню чи вирішенню 

конфліктів, аналізує самостійно 

доцільність визначених етапів і 

складеного плану діяльності. 

Здатність ліцеїстів критично і системно мислити 

Уміння аналізувати та Аналізує, контролює, Аналізує, контролює, коригує та 



оцінювати 

доказовість і 

вагомість аргументів 

у судженнях. 

коригує та оцінює 

доказовість і вагомість 

аргументів у судженнях, 

виявляє готовність 

визнати помилковість 

своїх переконань, якщо 

вони суперечать 

підтвердженим науковим 

експериментальним 

даним, використовує 

наукові відомості для 

досягнення мети 

проектно-технологічної 

діяльності. 

оцінює доказовість і вагомість 

аргументів у судженнях, виявляє 

готовність визнати помилковість 

своїх переконань, якщо вони 

суперечать підтвердженим науковим 

експериментальним даним, критично 

оцінює наслідки використання 

сучасних технологій. 

Уміння розпізнавати 

спроби 

маніпулювання 

даними. 

Виокремлює очевидну та 

приховану інформацію, 

розрізняє об’єктивні 

факти і суб’єктивні 

судження, розпізнає деякі 

прояви маніпулятивних 

впливів у цифровому 

середовищі та уникає їх. 

Визнає якість і достовірність 

інформації на основі власного 

досвіду, критично сприймаючи 

думки інших осіб, розрізняє 

елементи маніпуляції та пропаганди і 

уникає їх. 

Здатність ліцеїстів приймати рішення 

Здатність обирати 

способи розв’язання 

проблем на основі 

розуміння причин та 

обставин, які 

призводять до їх 

виникнення. 

Виявляє налаштованість 

на логічне обґрунтування 

позиції без передчасного 

переходу до висновків, 

аналізує за допомогою 

педагога або ішої особи 

ситуацію та робить 

висновки про причини її 

виникнення, пропонує 

альтернативні способи 

розв’язання проблемної 

ситуації. 

Аналізує самостійно ситуацію та 

робить висновки про причини її 

виникнення, пропонує альтернативні 

способи розв’язання проблемної 

ситуації, розробляє і використовує 

індивідуальні стратегії, які 

передбачають вибір способів 

розв’язання проблем та оцінювання 

результатів. 



 

Уміння досягати 

поставлених цілей з 

прогнозуванням та 

урахуванням 

можливих ризиків та 

наслідків. 

 

Усвідомлює потребу 

врахування ризиків, 

аналізує з допомогою 

вчителя чи іших осіб 

діяльність групи щодо 

виконання 

завдання/розв’язання 

навчальної/життєвої 

проблеми, виявляє 

здатність приймати 

колективні рішення, 

оцінювати їх 

результативність і вплив 

на громаду, виконує різні 

ролі в групі. 

 

Самостійно аналізує діяльність групи 

щодо виконання 

завдання/розв’язання 

навчальної/життєвої проблеми, несе 

відповідальність за кінцевий 

результат власної і групової 

діяльності, виявляє здатність 

приймати колективні рішення, 

оцінювати їх результативність і 

вплив на громаду, виконує різні ролі 

в групі. 

Здатність ліцеїстів продукувати нові ідеї 

Здатність мислити 

креативно. 

Генерує ідеї для 

розв’язання 

навчальної/життєвої 

проблеми у воєнній сфері, 

оцінює можливості їх 

реалізації, прагне 

вдосконалювати 

результати людської 

діяльності. 

Виявляє ініціативність, відкритість 

до нових ідей, впевненість і 

рішучість під час реалізації власних 

ідей; визнає свої таланти, здібності, 

уміння і демонструє їх у праці і 

творчості, прагне вдосконалювати 

результати людської діяльності. 

Здатність доброчесно 

використовувати чужі 

ідеї та їх 

доопрацьовувати. 

Моделює свою поведінку 

як активного і 

відповідального члена 

громадянського 

суспільства, який розуміє 

неприпустимість не 

доброчесності, виявляє 

готовність відмовитися від 

нечесних практик під час 

Моделює свою поведінку як 

активного і відповідального члена 

громадянського суспільства, який 

розуміє неприпустимість не 

доброчесності, виявляє готовність 

відмовитися від нечесних практик 

під час доопрацювання чужих ідей. 



доопрацювання чужих 

ідей. 

Застосування власних 

знань для створення 

нових об’єктів, ідей. 

Трансформує здобуті 

знання про матеріали, 

технології та обладнання у 

вдосконалення процесу, 

новий чи покращений 

продукт (послугу) з 

новими якостями, що 

використовується у 

практичній діяльності, чи 

новий підхід до реалізації 

соціальних послуг, 

адаптувати їх до 

нагальних потреб 

суспільства.  

Трансформує здобуті знання про 

матеріали, технології та обладнання 

у вдосконалення процесу, новий чи 

покращений продукт (послугу), 

розвиває нові ідеї та можливості для 

створення технологій (систем) 

воєнної справи, досліджує та 

експериментує з інноваційними 

підходами. 

Морально-психологічна готовність 

Морально-

психологічна 

готовність до захисту 

України. 

Виявляє морально-

психологічну готовність 

та спроможність 

виконувати покладені на 

нього завдання, 

переборювати труднощі та 

небезпеку у надзвичайних 

ситуаціях, витримувати 

психологічне 

навантаження. 

Виявляє морально-психологічну 

готовність та спроможність 

виконувати покладені на нього 

завдання, переборювати труднощі та 

небезпеку у надзвичайних ситуаціях, 

витримувати психологічне 

навантаження. 

Здатність регулювати 

власні емоції. 

Виявляє здатність 

розпізнавати власні емоції 

та емоційний стан інших, 

сприймати емоції без 

осуду, адекватно 

реагувати на конфліктні 

ситуації, готовність до 

пошуку компромісів. 

Здійснює емоційну саморегуляцію, 

керує власними емоціями в типових 

ситуаціях спілкування, характеризує 

поведінку та причини виникнення 

емоційного стану, виявляє здатність 

розпізнавати власні емоції та 

емоційний стан інших, сприймати 

емоції без осуду, адекватно 



реагувати на конфліктні ситуації, 

готовність до пошуку компромісів. 

Здатність ліцеїстів ефективно здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі 

Створення власних 

висловлювань (в 

усній та письмовій 

формах) на військову 

тематику. 

Розуміє військову 

термінологію, самостійно 

створює власні 

висловлювання на 

військову тематику. 

Розуміє військову термінологію, 

самостійно створює власні 

висловлювання на військову 

тематику, використовує потрібну 

інформацію для самостійно 

визначених цілей. 

Презентація 

результатів власної 

діяльності. 

Презентує результати 

власної діяльності, 

дотримується логіки і 

структури виступу, 

наводить переконливі 

аргументи, відповідає на 

запитання аудиторії, керує 

власними емоціями. 

Презентує результати власної 

діяльності, чітко дотримується 

логіки і структури виступу, наводить 

переконливі аргументи, відповідає на 

запитання аудиторії, добирає і 

використовує необхідні вербальні та 

невербальні засоби для ефективної 

комунікації з урахуванням ситуації 

спілкування та комунікативних 

намірів, керує власними емоціями. 

Участь у дискусіях. Аналізує факти і 

судження, визначає вплив 

окремих деталей на 

слухача, обґрунтовує 

власну позицію, 

конструктивно 

спілкується. 

Аналізує факти і судження, розуміє 

підтекст отриманої інформації, 

обґрунтовує власну позицію, вміє 

побудувати ефективну комунікацію. 

Спілкування 

іноземними мовами. 

Читає, слухає та розуміє 

тексти іноземною мовою, 

створює власні 

повідомлення. 

Розуміє усні та письмові 

повідомлення іноземною мовою, 

бере участь у спілкуванні, створює 

власні висловлювання. 

 

     Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 

спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення ліцеїстів до 

різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної 

діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, 



не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по 

можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, 

перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів 

та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і 

внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює 

пізнавальний інтерес ліцеїстів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної 

культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і 

формування наукового світогляду. Ліцеїсти набувають досвіду застосування 

знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

     Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти у ліцеї-інтернаті викладені у ―Порядоку зарахування, відрахування та 

переведення ліцеїстів до Чернівецького військово-спортивного ліцею-

інтернату Чернівецької міської ради‖, який схвалений педагогічною радою 

від 30.03.2022 р. (протокол № 7) та затверджений наказом директора ліцею-

інтернату від 30.03.2022 р. № 01-02/41 ―Про затвердження рішень 

педагогічної ради‖. Цей порядок розміщений на сайті ліцею-інтернату. 

     Ліцей-інтернат забезпечує здобуття ліцеїстами повної загальної 

середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. 

Випускники ліцею-інтернату отримують свідоцтво про базову та повну 

загальну середню освіту державного зразка.  

     Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

     Мови і літератури (українська мова, українська література, англійська 

мова, німецька мова, зарубіжна література). 

     Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи 

правознавства, громадянська освіта). 

     Мистецтво. 



     Математика (алгебра, алгебра і початки аналізу, геометрія). 

     Природознавство (біологія, географія, фізика, хімія). 

     Технології (трудове навчання, інформатика). 

     Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура). 

     Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

     Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними 

формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:  

     формування компетентностей; 

     розвитку компетентностей;  

     перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

     корекції основних компетентностей;  

     комбінований урок. 

     Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, 

віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, 

брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, 

уроки з навчанням одних ліцеїстів іншими), інтегровані уроки, проблемний 

урок, відео-уроки, перераховані форми не є вичерпними і можуть 

доповнюватись. 

     Виходячи із теперішньої ситуації із поширенням коронавірусної інфекції 

однією із основних форм організації освітнього процесу є дистанційне 

навчання. 

     Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

     Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих 

предметів. 



      Забезпечення внутрішньої системи якості освіти здійснюється відповідно 

до ―Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату‖ схваленого 

педагогічною радою 29.12.2021 р. (протокол № 4) та затвердженого наказом 

директора ліцею-інтернату від 30.12.2021 р. № 01-02/162 ―Про затвердження 

рішень педагогічної ради‖.  

     Освітня програма ліцею-інтернату  передбачає досягнення ліцеїстами 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом 

та Стандартом  спеціалізованої освіти військового спрямування. 

     Освітня програма ліцею-інтернату, сформована на основі Типових 

освітніх програм. Її схвалює педагогічна рада ліцею-інтернату та затверджує 

директор.  

     На основі освітньої програми ліцею-інтернату складено та затверджено 

навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

     Навчальний план на 2022/2022 н.р. передбачає, що повноцінність 

загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і 

варіативної частин навчального плану. Кількість тижневих годин виділених 

на вивчення базових предметів забезпечує досягнення рівня очікуваних 

результатів навчання ліцеїстів згідно з вимогами Державних стандартів. 

     У 9 класі варіативна частина включає в себе вивчення предмету 

допрофільної підготовки «Захист України». 

     Для забезпечення профільного спрямування у  старшій школі  збільшено 

кількість годин для профільних предметів: фізична культура та Захист 

України. 

     Беручи до уваги специфіку закладу, сучасні реалії життя та  з метою 

проведення профорієнтаційної роботи у 10-11-х класах викладатимуться такі  

спецкурси: 

      -    вогнева підготовка; 

      -    судові та правоохоронні органи України; 

      -   фінансова грамотність. 



     Враховуючи побажання ліцеїстів та батьків в 11-му класі в освітній галузі 

«Технології» буде вивчатись курс «Автосправа». 

     З метою покращення підготовки ліцеїстів до ЗНО у 10-11 класах 

передбачено проведення факультативів «Індивідуальні заняття з української 

мови» та ―Індивідуальні заняття з математики‖. 

     Інші години варіативної складової  розподілені для посилення предметів 

інваріантної частини, а саме математики, історії Украни.  

     Освітня програма забезпечує виконання основного завдання ліцею-

інтернату: виховання всебічно-розвиненої, соціально-активної особистості з 

почуттям відповідальності, високої духовності, дисциплінованості, любові до 

військової служби на основі військово-професійної орієнтації. 

     Гранично допустиме навчальне навантаження ліцеїстів і загальна 

покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не 

перевищують меж, встановлених  навчальними планами.  

Структура організації навчального процесу. 

     У 2022/2023 навчальному році встановлюються наступні терміни освітнього 

процесу: 

     І семестр  – з 01.09.2022 р. по 23.12.2022 р. (15 робочих тижнів). 

     ІІ семестр – з 16.01.2023 р. по 26.05.2023 р. (18 робочих тижнів). 

     Канікули : 

Осінні – з 24.10.2022 р. по 28.10.2022 р.,  

Зимові  – з 26.12.2022 р. по 15.01.2023 р., 

Весняні – з 27.03.2023 р. по 31.03.2023 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наказ МОН України від 20.04.2018 р.  № 405.  

 

 таблиця 1. 
 

Таблиця розподілу навчального часу   

9 клас   

Військово-спортивний профіль 

 

Навчальні предмети К-ть год. Всього 

  

Українська мова   2 2 

Українська література 2 2 

Іноземна мова 3 3 

Зарубіжна  література 2 2 

Історія України 1,5 1.5 

Всесвітня історія 1 1 

Правознавство 1 1 

Мистецтво 1 1 

Алгебра 2 2 

Геометрія 2 2 

Географія  1.5 1.5 

Фізика  3 3 

Біологія  2 2 

Хімія  2 2 

Основи здоров’я 1 1 

Фізична культура 3 3 

Інформатика 2 2 

Трудове навчання 1 1 

Разом (без фізкультури) 33 33 

Додаткові години 3 3 

Курси за вибором - - 

Факультативи, інд. заняття: 3 3 

Захист України 3 3 

Граничне допустиме навантаження  33 33 

Всього (без урахування поділу класів  на 

групи) 

33+3 33+3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наказ МОН України від 20.04.2018 р.  № 405  

(зі змінами наказ МОНУкраїни від 28.11.2019 р. № 1493). 

таблиця 2 

Таблиця розподілу навчального часу   

10 клас   

Військово-спортивний профіль 

Навчальні предмети Кіль-ть годин Кіль-ть годин Всього 

10-А 10-Б 

Базові предмети  27+4.5 27+4.5 54+9 

Українська мова   2 2 4 

Українська література 2 2 4 

Іноземна мова 2 2 4 

Зарубіжна  література 1 1 2 

Історія України 1.5 1.5 3 

Всесвітня історія 1 1 2 

Громадянська освіта 2 2 4 

Математика 3+1 3+1 8 

Географія  1.5 1.5 3 

Фізика 3 3 6 

Біологія і екологія 2 2 4 

Хімія  1.5 1.5 3 

Фізична культура 3+2 3+2 10 

Захист  України 1.5+1.5 1.5+1.5 6 

Вибірково-обов’язкові 

предмети  

3 3 6 

Інформатика 2 2 4 

Технології  1 1 2 

Додаткові години   8 8 16 

Спеціальні курси 2.5 2.5 5 

Вогнева підготовка  0.5 0.5 1 

Судові та правоохоронні органи 1 1 2 

Фінансова грамотність 1 1 2 

Факультативи, індивідуальні 

заняття 

1 1 2 

Математика (індивід.  заняття) 0.5 0.5 1 

Індивідуальне з української мови 0.5 0.5 1 

Граничне допустиме 

навантаження  
33 33 66 

Всього (без урахування поділу 

класів  на групи) 

38 38 76 

 

 



 

 Наказ МОН України від 20.04.2018 р.  № 405  

(зі змінами наказ МОНУкраїни від 28.11.2019 р. № 1493). 

 таблиця 3. 
 

Таблиця розподілу навчального часу   

11 клас   

Військово-спортивний профіль 

 

 

Навчальні предмети 
К-ть год. Всього 

11  

Базові предмети  26+5 31 

Українська мова   2 2 

Українська література 2 2 

Іноземна мова 2 2 

Зарубіжна  література 1 1 

Історія України 1,5+0.5 2 

Всесвітня історія 1 1 

Математика(алгебра і початок аналізу та 

геометрія 

3+1 4 

Географія  1 1 

Фізика і астрономія  4 4 

Біологія і екологія 2 2 

Хімія  2 2 

Фізична культура 3+2 5 

Захист  України 1,5+1.5 3 

Вибірково-обов’язкові предмети  3 3 

Інформатика 1 1 

Технології  2 2 

Додаткові години   9 9 

Спеціальні курси 1 1 

Судові та правоохоронні органи 1 1 

Факультативи, інд. заняття: 3 3 

Індивідуальні заняття з укр. мови 2 2 

Математика (індивід.  заняття) 1 1 

Граничне допустиме навантаження  33 33 

Всього (без урахування поділу класів  на 

групи) 

38 38 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


