
.Щодаток
складений вiдповiдно до таблицi 2

типовоi ocBiTHboi програми закладiв загалы iоi
середньоi освiти III отупеня (наказ
MiHicTepcTBa освiти i науки YKpaiHlt
вiд20,04.2018 J\b 408)

Освiтня програма

для учнiв 10 класу

з украiнською мовою навчання

Навчальнi предмети Кiлькiсть годпн lla
тиждень у класах
10 клас з профiльним
вивченням украiнськоi
мови та лiтеDатуtrи

укоаiъська мова 2+2

украiнська лiтеDатура 2+2

Iноземна мова (англiйська) 2

зарубiжна лiтература 1

Iстооiя Укпаiни 1,5+0,5

всесвiтня iсторiя l
Громадянська ocBiTa 2

математика (а;rгебпа i початки алrа-шiзч та геометрiя) з

Бiологiя i екологiя 2

геогпафiя 1,5

Фiзика i астрономiя J

х мlя 1,5

Ф зична культура аJ

захист Вiтчизни 1,5+0,5

вибiпково-обов'язковi ппелмети 3

Iнфопматика [,5

Мистецтво 1,5

Додатковi години на профiльнi предмети,окремi базовi
предмети, спецiа_ltьнi курси, ф акультативнi курси та
iндивiдуальнi заняття

8

Спепкчпс 1

Православна KyJbTypa Слобожшпrцпта 1

0,5

Гранично допустцйё tшt**еýе навантаження на учня 33
на з8
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Додаток
скпадений вiдповiдно до таблицi 1

типовоТ ocBiTHboT програNdи закладiв загалы t оi
середньоi освiти III ступеня (наказ
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраrЪи
вiд 20.04.2018 J\Ъ 406)

Освiтня програма

для учнiв 11 класу

з украiнською мовою навчання

Навчальнi предмети
Кiлькiсть годин на тиждеtrь у класах

11 клас
унiвеDсальний проdliль

украъська мова 2
украъська лiтеDатура 2
Iноземна мова (англiйська) 3.5

зарубiжна лiтература 2

Iсторiя Украiъи 1,5 + 0,5
всесвiтня iсторiя
Громадянська ocBiTa:
eKoHoMiKa
людина i cBiT

1

0.5
Художня культура 0.5

Алгебра i початки ана.пiзу 2
Геометрiя 2
Бiологiя 1,5

Астрономiя 0,5

Фiзика aJ

Хiмiя 2
Екологiя 0,5
технологii 1

Iнформатика 1

Фiзична кчльтуDа 2

захист Вiтчизни 1.5+0.5

рАзом 30+1
Варiативна складова 1,5

Факчльтативнi кчDси 1,5
Православна KyJbTypa Слбожаrпr.рппа 1

Профiлактика ризикованоi поведiнки за
проектом <<Захисти себе вiд ВIЛ>

0,5

Гранично допустиме навантalкенн,
на ччня

33

Усього(без ypaxyBarrgT{ dýдiдУjцiiасi в

на групи) .d/чО::У"-- \"//,,_ r,i
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