
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 

  Навчальний процес  в комунальному закладі «Навчально-виховний 

комплекс школа І-ІІ ступенів – ліцей «Гарант» в 2016-2017 навчальному році 

відбувався згідно робочого навчального плану та навчальних програм. 

Програми та їх практична частина були виконані.  

      Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік складений згідно 

Листа Міністерства освіти і науки  України №1/9-315 від 07.06.2017р.  «Про 

структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів»: 

▪ для 1 - 4  класів – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011 

№ 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2014 № 460 (додатки №2, №3) 

▪ для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 03.04.2012 № 409, 

(в редакції  наказу МОН України від 29.05.2014 №664) (додатки 1,10,11,12) зі 

змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 №1465; 

▪ для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 № 834 (додаток №9 - української філології профіль, додаток 10 – 

інформаційно-технологічний профіль) зі змінами, внесеними наказом МОН 

України від 29.05.2014 № 657; 

для учнів, які навчаються за індивідуальною формою:  

 І ступінь (1-4 класи) – за Типовими навчальними планами початкової 

школи, затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 

10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2014 № 460 (додатки №3) 

 І ступінь (1-4 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних 

навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та 

(або) розумового розвитку (початкова школа), затвердженими наказом 

МОН України від 28.01.2014 р. № 80 (зі змінами, внесеними наказами  

МОН України від 02.09.2016р. № 1065) (додаток 14,10);   

 ІІ ступінь (5-7) класи – за Типовими навчальними планами 

спеціальних навчальних закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженими 

наказом МОН України від 22.04.2014р. №504 (зі змінами, внесеними 

наказом МОН України від 19.06.2015 р. №651 та від 07.06.2017р.№799) 

(додаток 17,18);  



 для учнів, які навчаються за інклюзивною формою: за Типовими 

навчальними планами спеціальних навчальних закладів для дітей з 

інтелектуальними порушеннями (початкова школа), затвердженими 

наказом МОН України від 28.01.2014 р. № 80 (зі змінами, внесеними 

наказами  МОН України від 02.09.2016р. № 1065) (додаток 15);   

             В школі І-ІІ ступенів (1-9 класи) передбачено два типа 

навчальних планів: з      українською і російською мовами навчання. 

       Навчальний план містить додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором. 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

від 20.02.2002 року №128. 

 

 

Зведена таблиця спецкурсів, введених за рахунок додаткових годин 

на вивчення курсів за вибором: 

№ 

п/п 

Назва курсу Клас Кільк. 

годин 

П.І.Б. 

керівника 

Програма 

1. Медіакультура 11 1 Боровкова 

С.В. 

Н.І.Череповська 

«Медіакультура» 

2. Українське ділове 

мовлення 

11 1 Уставицька 

Ю.В. 

Авторська програма 

Т.М. Захарова , 

Симферополь, 2008р. 

3. Основи 

медіаграмотності 

8А, 8Б 1 Боровкова 

С.В. 

П.О Коваленко, 

О.П. Мокрогуз 

«Основи медіа 

грамотності» 

Київ, 2013р. 

4. «Культура 

добросусідства» 

1Б,1В,2А, 3Б 1 Сиухіна О.М. 

Свистун Н.В. 

Павлюкова 

О.М. 

КосенкоН.А. 

«Я, моя сім'я, мої 

сусіди» Лист ДНУ 

«Інститут інноваційних 

технологій і змісту 

освіти» МОН України 

№14.1/12-Г-436 від  

30.07.2013р. 

5. Кроки до 

порозуміння 

9А,9Б 0,5 Поліщук Т.М. «Кроки до 

порозуміння» схвалена 

МОН України Пр.№1 

від 20.01.2016р. 

 

 


