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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Тип закладу освіти, кількість груп та ліцеїстів, 

що навчаються 

 

Юридичний ліцей імені Ярослава Кондратьєва Національної академії 

внутрішніх справ (далі – ліцей) є структурним підрозділом Національної 

академії внутрішніх справ без права юридичної особи, діяльність якого 

спрямована на здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти з 

поглибленою юридичною та посиленою фізичною підготовкою і 

правоохоронною профорієнтацією. 

Ліцей здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статуту 

Національної академії внутрішніх справ, затвердженого наказом МВС України 

від 17.11.2010 № 555 (у редакції наказу МВС України від 03.08.2020 № 532), 

Положення про юридичний ліцей, затвердженого наказом Національної 

академії внутрішніх справ від д 19.07.2019, №790, Правил відбору та прийому 

на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної 

академії внутрішніх справ, затверджених наказом МВС України від 15.04.2016 

№ 313, зареєстрованим Міністерством юстиції України 29.04 2016 за  

№ 666/28796 та інших нормативно-правових актів. 

Ліцей є державним закладом загальної середньої освіти ІІІ ступеня з 

профільним навчанням і допрофесійною підготовкою, який забезпечує 

здобуття ліцеїстами повної загальної середньої освіти, їх виховання, 

отримання поглибленої юридичної та посиленої фізичної підготовки, 

формування вмінь і навичок, необхідних для навчання в закладах вищої освіти 

із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС 

України та в закладах вищої освіти МОН України. 

На навчання до ліцею приймаються за направленнями територіальних 

органів Національної поліції України, Національної гвардії України, 

центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України та Національної академії внутрішніх справ, придатні за станом 

здоров’я діти громадян України, які закінчили в рік вступу 9-й клас закладу 

загальної середньої освіти та мають базову загальну середню освіту. 

Зарахування до ліцею здійснюється відповідно до Правил відбору та 

прийому на навчання до юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва 

НАВС, що затверджуються МВС України. 
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Метою діяльності ліцею є соціальний захист дітей, забезпечення 

всебічного гармонійного розвитку особистості, формування в них поваги до 

Закону та готовності до правоохоронної діяльності. 

Викладання в ліцеї здійснюється українською мовою.  

Щорічний прийом до ліцею – 100 осіб. Основною структурною 

одиницею ліцею є навчальна група (клас), кількість ліцеїстів в якій не повинна 

перевищувати 30 осіб. 

Ліцеїсти паралельних навчальних груп (класів) складають курс. У ліцеї 

формуються два курси: 

перший – 10-ті класи; 

другий – 11-ті класи. 

Ліцеїсти під час навчання проживають у спеціально обладнаних 

приміщеннях ліцею та забезпечуються за рахунок держави речовим майном та 

харчуванням у порядку та за нормами, що визначаються нормативно- 

правовими актами. 

Поштова адреса ліцею: Повітрофлотський проспект, 53, м. Київ, 

Україна, 03151. 

 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

- якість проведення навчальних занять; 

- моніторинг досягнення ліцеїстами результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

- контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю  

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

- моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу  

освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного  

рівня педагогічних працівників. 

 

Організація освітнього процесу 

Освітній процес у ліцеї організовується за програмами, підручниками 

та навчальними посібниками, яким надано гриф МОН України, з 

використанням науково-методичної літератури, дидактичних матеріалів, 

педагогічних технологій, що забезпечують отримання освіти на рівні 

Державних стандартів загальної середньої освіти. 

При плануванні освітнього процесу як в урочний, так і позаурочний 
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час, передбачається вивчення положень Закону України «Про Національну 

поліцію», статутів Збройних сил України, прав та обов’язків ліцеїстів.  

У процесі освітньої діяльності, виконання ліцеїстами розпорядку дня та 

несення служби в нарядах особлива увага звертається на розвиток у них 

необхідних професійних якостей, зокрема: чесності, дисциплінованості, 

витривалості, стійкості, відповідальності, готовності до подолання труднощів 

тощо. 

Освітній процес забезпечується педагогічним та адміністративно-

командним складом ліцею. 

Освітній процес у ліцеї організовується у формі уроків, лекцій, 

лабораторно-практичних, семінарських занять, навчальних екскурсій тощо і 

поєднується з науково-методичною, науково-дослідницькою роботою 

педагогічних працівників. Поряд із традиційними формами і методами 

використовуються інноваційні технології навчання. 

Під час освітнього процесу у ліцеї проводяться факультативні, 

консультаційні та додаткові заняття загальноосвітнього характеру, культурно-

мистецькі заходи, заняття у спортивних секціях, гуртках, спортивні змагання, 

екскурсії тощо. 

Військово-патріотичне виховання ліцеїстів здійснюється в процесі 

ознайомлення їх із традиціями українського народу, історією України, а також 

під час набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок при 

вивченні предмету “Захист України”. 

У ліцеї урочисто відзначаються державні свята та проводяться урочисті 

заходи з нагоди Дня знань, посвяти в ліцеїсти, Дня ліцею, Свята останнього 

дзвоника, випуску ліцеїстів тощо. 

Ліцеїсти можуть залучатися до участі у військових парадах, військово-

патріотичних заходах відповідно до наказів та доручень ректора НАВС. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

 формування компетентностей; 

 розвитку компетентностей; 

 перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 

 корекції основних компетентностей; 

 комбінований урок. 

У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації та 

необхідністю введення карантинних заходів задля запобігання поширенню 

вірусних хвороб забезпечення якісного виконання освітньої програми в 

2021/2022 навчальному році в ліцеї можливе впровадження дистанційного 

навчання за допомогою платформ Google, Zoom тощо. 

  

Типові освітні програми, за якими розроблено 

освітню програму закладу 

 Освітня програма юридичного ліцею на 2021/2022 навчальний рік 

розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», 
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Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від  

23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти», враховані вимоги Типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна 

середня освіта),  затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 408. 

Навчальний план містить загальний обсяг навчального навантаження та 

тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових 

предметів, профільних предметів і спеціальних курсів. 

 При цьому використані додатки до Типових освітніх програм: 

Класи  Примітка 

Варіант  

Типових навчальних планів 

 

1-й курс 

(10 класи) 

з українською мовою 

навчання, суспільно-

гуманітарний 

напрям - правовий 

профіль 

 

Таблиця 2 до Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ МОН 

України від 20.04.2018 № 408)  

2-й курс 

(11 класи) 

Навчальний план складений за варіантом, де реалізація змісту освіти 

забезпечується базовими окремими предметами суспільно-гуманітарного та 

математично-природничого циклів. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 10-11-х класів складає 

10640 годин/навчальний рік: для 10-х класів – 5320 годин/навчальний рік, для 

11-х класів – 5320 годин/навчальний рік. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 

2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховані при 

визначенні гранично допустимого навантаження ліцеїстів. 
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Обґрунтування розподілу навчального часу між предметами, 

передбаченого Типовими освітніми програмами 

Враховуючи профіль навчання, освітні потреби ліцеїстів та відповідно 

до рішення засідання педагогічної ради ліцею протокол від 15 червня  

2021 року № 10, передбачено додаткові години на вивчення предметів (історія 

України, українська мова, українська література, іноземна мова), зменшено 

кількість годин на вивчення фізики) та введені до варіативної частини курси за 

вибором.  

1-й курс (10 клас) 

При плануванні інваріантної частини використано додаткові години на 

вивчення базових та профільних предметів: правознавства (3 год./тижд.), 

української мови (+1 год./тижд.), історії України (+0.5 год./тижд.), іноземної 

мови (+1 год./тижд.) та зменшено години фізики (-1 год./тижд.). 

Вивчення екології здійснюється інтегровано з біологією (2 год./тижд.). 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, 

враховуючи освітні потреби ліцеїстів, кадрове забезпечення та матеріально-

технічну базу, забезпечується вибірково-обов’язковими предметами 

«Інформатика» та «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту.  

З метою реалізації профільного навчання введено до варіативної частини 

плану вивчення курсу за вибором: «Визначні постаті України».– 0,5 год./тижд. 

(рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 

29.08.2016 №1/11-11414). 

Загальна кількість годин інваріантної частини –31,5 (3) год./тижд. 

Загальна кількість годин варіативної частини – 0,5 год./тижд. 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня – 33 год 

 

2-й курс (11 клас) 

При плануванні інваріантної частини використано додаткові години на 

вивчення базових та профільних предметів: правознавства (3 год./тижд.), 

української мови (+1 год./тижд.), української літератури (+ 1 год./тижд.), 

історії України (+ 0,5 год./тижд.), іноземна мова (+ 1 год./тижд.) та зменшено 

години фізики (-1 год./тижд.). 

Вивчення екології здійснюється інтегровано з біологією (2 год./тижд.), 

вивчення фізики – інтегровано з астрономією (3 год./тижд.). 

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, 

враховуючи освітні потреби ліцеїстів, кадрове забезпечення та матеріально-

технічну базу, забезпечується вибірково-обов’язковими предметами 

«Інформатика» та «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту. 
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З метою реалізації профільного навчання та підготовки до майбутньої 

професії введено до варіативної частини плану вивчення курсу за вибором 

«Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття» – 0,5 год./тижд. 

(рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист МОНУ від 

29.08.2016 №1/11-11414). 

Загальна кількість годин інваріантної частини –31,5 (3)год./тижд. 

Загальна кількість годин варіативної частини – 0,5 год./тижд. 

Гранично допустиме тижневе навантаження на учня – 33 год 

 

 

 

Структура навчального року 

 

У 2021/2022 навчальному році передбачено п'ятиденний робочий 

тиждень. 

 Відповідно до ст. 10 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2021/2022 навчальний рік розпочинається 01 вересня у День знань і 

закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальні заняття в ліцеї організовуються за семестровою системою: 

перший семестр:  з 01 вересня 2021 року по 24 грудня 2021 року; 

осінні канікули :   з 25 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року; 

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

другий семестр:  з 10 січня 2022 року по 27 (31) травня 2022 року; 

весняні канікули: з 21 березня 2022 року по 27 березня 2022 року. 

навчальний рік для ліцеїстів 2-го курсу закінчується проведенням 

державної підсумкової атестації у формі ЗНО. 

Вручення випускникам свідоцтв про повну загальну середню освіту 

відбудеться відповідно до термінів, встановлених МОН України. 
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Типовий розпорядок дня ліцеїстів  

 

№ 

з/п 
Захід 

Час 

проведення з 

понеділка до 

п’ятниці 

Тривалість 

(хвилини) 

Час проведення в 

суботу та неділю 

(святкові та неробочі 

дні) 

1.  Загальний підйом 630–640 10 730–740 

2.  
Ранкова фізична зарядка, прибирання 

закріпленої території 
640–700 20 – 

3.  
Заправляння ліжок, ранковий туалет, 

прибирання спальних приміщень 
700–720 20 715–800 

4.  
Перевірка зовнішнього вигляду та 

доведення інформації 
720–730 10  

5.  Сніданок 730–800 30 800–900 

6.  
Перевірка зовнішнього вигляду, подача 

стройових записок, розвід на заняття  
750–800 10 – 

7.  
Заняття відповідно до плану освітнього 

процесу 
800–1035 2 год 35 хв 

900–1400 

(проведення заходів 

відповідно до плану 
вихідного дня) 

8.  Другий сніданок 1035–1055 20 1035–1055 

9.  
Заняття відповідно до плану освітнього 

процесу 
1055–1425 2 год 30 хв 

900–1400 

(проведення заходів 

відповідно до плану 

вихідного дня) 

10.  Обід 1425–1500 35 1430–1515 

11.  
Проведення заходів відповідно до планів 

виховної, спортивно-масової роботи та 

дозвілля 

1500–1700 2 год 

1515–1700 

(особистий час, 

підготовка до 

навчальних занять) 

12.  Полуденок 1700–1715 15 1700–1715 

13.  Особистий час 1715–1900 40 1715–1900 

14.  Вечеря 1900–2030 1 год 30 зв 1900–1940 

15.  Особистий час 1930–2045 1 год 15 хв 1940–2045 

16.  Вечірня прогулянка 2045–2100 15 2045–2100 

17.  Вечірня перевірка 2100–2115 15 2100–2130 

18.  Вечірній туалет 2115–2200 45 2130–2200 

19.  Відбій 2200 - 2200 

20.  Сон 2200–0630 8 год 30 хв 2200–0700 

 

Примітка 

1. Амбулаторний прийом хворих – 1500–1630 (за нагальної потреби – 0800–1630) 

2. Підготовка добового наряду – 1530–1600 

3. Медичний огляд особового складу, який заступає в наряд по їдальні, – 1530–1600 

4. Інструктаж добового наряду –1600–1620 

5. Розвід добового наряду – 1630–1700 

6. Господарський день (щосереди) – 1500–1700 

7. Загальний розвід по навчальному підрозділу (щопонеділка) – 0740–0755 

8. Відвідування ліцеїстів у суботу – 1500–2100, неділю та святкові й неробочі дні – 1000–1900, 

у всі інші дні після закінчення занять та інших заходів – до 1900 
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Навчальний план  

юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва НАВС 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

1-й курс (10-ті класи) 

 

№ п/п 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

101 

(10-А) 

102 

(10-Б) 

103 

(10-В) 

104 

(10-Г) 

Інваріативна частина 

Базові предмети 
1.  Українська мова 2+1 2+1 2+1 2+1 
2.  Українська література 2 2 2 2 

3.  Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1 2+1 2+1 
4.  Зарубіжна література 1 1 1  1  

5.  Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 
6.  Всесвітня історія  1 1 1 1 
7.  Правознавство  3 3 3 3 

8.  Громадянська освіта 2 2 2 2 
9.  Математика (алгебра і 

початки аналізу та 

геометрія) 

3 3 3 3 

10.  Біологія і екологія  2 2 2 2 

11.  Географія  1,5 1,5 1,5 1,5 

12.  Фізика  3-1 3-1 3-1 3-1 
13.  Хімія  1,5 1,5 1,5 1,5 

14.  Фізична культура 3 3  3  3  

15.  Захист України 1,5 1,5 1,5 1,5 

Вибірково-обов’язкові предмети 

16.  Інформатика  1,5 1,5 1,5 1,5 
17.  Мистецтво 1,5 1,5 1,5 1,5 

РАЗОМ: 31,5(3*) 31,5(3*) 31,5(3*) 31,5(3*) 

Варіативна частина 

1.  Визначні постаті України 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всього: 0,5 0,5 0,5 0,5 

РАЗОМ: 32 (3*) 32 (3*) 32 (3*) 32(3*) 

Всього фінансується (без 

урахування поділу на групи ) 
140 

*Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 

 

 

Директор юридичного ліцею 

імені Ярослава Кондратьва НАВС        

капітан поліції           Андрій ДОБРОСКОК 
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Навчальний план  

юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва НАВС 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

2-й курс (11-ті класи) 

 

№ 

п/п 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

201 

(11-А) 

202 

(11-Б) 

203 

(11-В) 

204 

(11-Г) 

Інваріативна частина 

1.  Українська мова 2+1 2+1 2+1 2+1 
2.  Українська література 2+1 2+1 2+1 2+1 

3.  Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1 2+1 2+1 
4.  Зарубіжна література 1 1 1 1 
5.  Історія України 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 1,5+0,5 

6.  Всесвітня історія  1 1 1 1 
7.  Правознавство  3 3 3 3 
8.  Мистецтво 1,5 1,5 1,5 1,5 

9.  Географія 1 1 1 1 
10.  Математика 3 3 3 3 

11.  Біологія і екологія 2 2 2 2 
12.  Фізика і астрономія 4-1 4-1 4-1 4-1 

13.  Хімія  2 2 2 2 

14.  Інформатика  1,5 1,5 1,5 1,5 
15.  Фізична культура 3 3 3 3 
16.  Захист України  1,5 1,5 1,5 1,5 

РАЗОМ: 31,5 (3*) 31,5 (3*) 31,5 (3*) 31,5 (3*) 
Варіативна частина 

1.  Міжнародні відносини у 

другій половині ХХ 

століття 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Всього: 0,5 0,5 0,5 0,5 

РАЗОМ: 32 (3*) 32(3*) 32(3*) 32 (3*) 

Всього фінансується (без 

урахування поділу на класи ) 
140 

*Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня. 

 

 

Директор юридичного ліцею 

імені Ярослава Кондратьва НАВС        

капітан поліції           Андрій ДОБРОСКОК 
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МЕРЕЖА КЛАСІВ 

юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва 

 Національної академії внутрішніх справ  

на 2021/2022 навчальний рік 

 

 

 

№ 

з/п 

клас (навчальна 

група),  

кількість 

ліцеїстів 

іноземна 

мова 

спеціалізація 

профіль 

експериментальні курси,  

курси за вибором 

1. 
10 А  

(101 н.г.) 
25 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія держави і права 

України 

2. 
10 Б клас 

(102 н.г.) 
25 англійська 

поглиблене вивчення 
правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія держави і права 
України 

3. 
10 В клас 

(103н.г.) 
25 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія держави і права 

України 

4. 
10 Г клас 

(104 н.г.) 
25 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія держави і права 

України 

Всього 4 100 
англійська 

(4) 

 поглиблене вивчення 

правознавства та 

фізичної підготовки, 

правовий (4) 

1 

1. 
11 А клас 

(201 н.г.) 
24 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія України першої 

половини ХХ ст. в особах для 

учнів 10-11 профільних класів 
суспільно-гуманітарного 

напряму 

2. 
11 Б клас 

(202 н.г.) 
25 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія України першої 

половини ХХ ст. в особах для 

учнів 10-11 профільних класів 

суспільно-гуманітарного 

напряму 

3. 
11 В клас 

(203 н.г.) 
21 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 

підготовки, правовий 

Історія України першої 

половини ХХ ст. в особах для 

учнів 10-11 профільних класів 

суспільно-гуманітарного 

напряму 

4.  
11 Г клас 

(204-н.г.) 
25 англійська 

поглиблене вивчення 

правознавства та фізичної 
підготовки, правовий 

Історія України першої 

половини ХХ ст. в особах для 
учнів 10-11 профільних класів 

суспільно-гуманітарного 

напряму 

Всього 4 96 
англійська 

(4) 

поглиблене вивчення 

правознавства та 

фізичної підготовки, 

правовий (4) 

1 

Всього 

по 

ліцею 

8 196 
англійська 

(8) 

поглиблене вивчення 

правознавства та 

фізичної підготовки, 

правовий (8) 

2 
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Освітня програма юридичного ліцею 

імені Ярослава Кондратьєва НАВС  

обсягом     ______     _______________________) сторінок  

прошнуровано, пронумеровано, скріплено печаткою 

 

 

Директор юридичного ліцею 

імені Ярослава Кондратьва НАВС        

капітан поліції           Андрій ДОБРОСКОК 

_________________ 2021 
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