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Органи управлiння освiтою
обласних та Китвськот Micbkoi
державних адмiнiстраuiй

Iнститути пiслядипломноТ
педагогiчноТ освiти
загальноосвiтнi навчальнi
заклади

Про структуру 20 17 120|8
навчального року та навчальнi плани
загальноосвiтнiх навчальних закладiв

ВiдповiдНо до cTaTTi 16 ЗаконУ УкраТни кПро загальну середню ocBiTy>
структуру навчального року та строки проведен}iя канiкул встановлюють
загальноосвiтнi навчальнi заклади за погодженням з вiдповiдними органами
навчальних
управлiння освiтою. При цьому навчалъний pik у загальноосвiтнiх
закладах незаJIежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi
не пiзнiше l липня
розпочинасться у Щень знань - 1 вересня i закiнчусться
наступноГо року, а тривалiСть канiкУл протягОм навчалЬного рокУ не може бути
меншою 30 календарних днiв без врахування днiв, коJIи дiти ПРИПИНЯЛИ
навчання з незалежtIих вiд них причин (карантин, температурний режим тощо),

п{ежах часу, передбаченого робочим навчальним

планом
загальнOосвiтнiм tIавчальним закладом встановлю€ться тривалiсть навLIального
тижня на весь навчальний pik. У випадку встановлення 5-денного навчального
тр{жня вiдпрацювання ypoKiB по суботах (з метою надолуження навчального
матерiалу, чи продовження канiкул та скорочення опалювального сезону) не
допускасться, оскiльки це призведе до перевищення тижневого I,ранично

у

допустимого навантаження на учнiв.
Вiдповiдно до Положення про державну пiдсумкову атестацiю учнiв
(вихованчiв) у системi загальнот середньот освiти, затвердх(еного наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 30 грудня 2014 року Л9 i 547,
заресстрованого в MiHicTepoTBi юстицiТ УкраТни \4 л}отого 20l5 рокУ за
Ns 157/2б602, учнi 4,9 та i l класiв складають дер)кавну пiлсумкову атестацiю.
jT
Г{ерелiк прелметiв для деря{авноТ пiдсумковоТ атесташiТ, форму та терN,Iiни
затвердже.lч додатково,
проведеIl}ля Мiнiстерст{tрtsтQýýьъъiлауцц^VJ"рfrtдlyпýуд.
ш!1/9-З15
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влади та
Загалььiоосвiтнi навчаль]-1i заклади опiльгло з органаNlи дер)!(авноТ
Lцодо заllровадiI(ення
органами п,tiсцевого самоврядування прийтчtають рiшення
карантину, припинення чр1 продOвiкенI,lя . навtlаль:о:о__:Y"lY.'
причин, наданнЯ уLIняМ вихiдниХ длЯ пiдготовки 1 проведення дерil(авно1
(якшо вони
пiдсумковот атестацiт/зовнiшнього незале}кного оцiнювання
проведенttя свя,га
проволяться пiД час наts.lального процесу), вt,IзнаLIаrоть дати
кi)станнiй дзвiнок> та вручеLiня документiв про ocBiTy,
Зважаючи на викладене, кiлькiсть фактично проведених вчLIтеляN,I}I
випадку
ypokiB мо}ке бути меншоtо вiд попередньо запланованот, В такому
заходiв щодо 0свосння
навчальний заклад та вчителi обов'язково мають вжити
предмета в повному обсязi за рахунок
учнями змiсту кожного навчального
засобiв дистанцiйного навчання тоц_Iо,
Ущiпо"a"ня, самостiйного опрац}овання,
обставини не
i\4енша кiлькiсть проведених вчителем ypokiB через об'сктивнi
iз його заробiтноТ плати, оскiльки IHcTpyKшicro
може бути причиною вирахувань
'заробiтнот
плати працiвникiв освiти (пункт 7]),
про пороло* обчислення
1 5.04, l99з }l'9 1 02,
затверд}кеною наказом N4iHiiTepcTBa ocBiTr1 УкраТни вiд
не проводяться з
перелбачено, що у випадку. коли в oKpeMi днi (мiсяцi) заняття
вiд учителя (виклалача) причл{н, глого оплата здit,"tснiосться з
"a.ur.*n"*
при тарифiкаr:iт' за умови, що
розрахунку заробiтнот плати' встановлеl.lот
ну робо,гу,
вч итеJIь (в и tсладач ) ви конус i н шу органiзашi йно-педагогiч
робочi навчальнi плани розробляrоться загалъноосвiтнiми навчальнLlми
i затверджуються
закладаI\4и щорiчно на ocнoBi Типових навчальних планiв
плану
вiдповiдНим органОм управЛiння освiТою. BapiaHT Т'ипоВого навчального
з
(з вибороМ мови навчання, З вивченняМ мови нацiоналъноТ меншиLlи,
чи етики, з
вивченням двох iноземних мов, з вивченням християнськот етики
вибором просрiлrо навчання тощо) навчальний заклад обирас самостiйно
i TxHix
залежно вiд типУ закладу, його спецiалiзашiТ, ocBiTHix запитiв учнiв
забезпечення,
батькiв та з урахуВаННяN,I кадрового та матерiально-l,ехнiчного
На 20I1120\8 навчальний piK робочi навчальнi плани розроб"пяrоться:
поLIатковоi школL],
длЯ 1-4 класiВ - за ТиПовимИ навчальн1,1ми планамL1
10,06.2011 Ng 512 (iз
затверд)+(еними наказом N4оНмолодьспорту YKpaTHlr вiл

:":i]::j

зrчrilлами);

для 5-9-х класiв - за ТиповиN{и навI]а,чьниNIи плана\4и загальноосвlтнlх
Ir4ОНЬ,rОЛОДЬСПОРТУ
I_Iавчальних закладiв II ступеня? затверджениtчlи накаЗоN,1
Украiни вiд 0З.04.2012 Ns 409 (iз змiнами);
для 10-11-x класiв - за Типовими навчальнимI,1 плаFIами загальноосвlтнlх
вiд
навчальних закладiв III ступеня, затвердженими наказом мон Укратни
27.08.2010 Jф 8З4 (iз змiнами).

рекомеtlдацiТ шодо розроблеllrlя робочих нtlвчitЛЬt{tlХ ПЛаНiВ
робочi навчальнi плани мiстять пояснювальну запискy та таблицi
ьIавчztльниN,lи предметаN{и, На титульнiй
розполiлу навчального часу пцiiк
плани,
bTopiHr-ri також за1]]наLIаеться навчальнрlЙ piK, на якиЙ розроблено
'
У пояснювальнiй записцi вIiазуIоться:

з
*

1ип навчальнOг0 закладу, кiлькiсть класiз та opicHToBHa кiлькiсть учнiв,

якi навчаються;

-

Типовi навчальнi плани, за якими розробляються робочi навча,пьнi
плани, для початковоТ, основноТ та отаршоТ ttlколи? iз зазначенням HoMepiB

додаткiв;

- особливостi оргагтiзацiТ ],IаЕчальнOг0 процесу"

Таблицi розполiлу навчального чаOу розробля}сться для початковоl',

основноТ та старшjоТ шrколи на окремих аркуш]ах.

працrоють Е ре)кимi повного дня, 0кремо додаIоться
таблицi розподiлу навчальнOго часу, передбаченого на додаткове опрацювання
навчальних дисциплiн у другiй половинi дня, Кiлькiсть часу длЯ ДодаткоВоГо
опрацювання для кожного класу не може перевиiцувати норми, визначенi
завдань, l1 VlclfluбYtlD.
Qтановить:
конання ЛUМаШНtА
1.UU6-U l Y ЧаUtИНl tJИКUНаГtН}t
домашнlх JабЛаПГr,
aнl llt 5.5.2.008-0l
ДСанПiН
Кiлькiсть чtlсу на день лля додаткового опрацIовання нзвLIзлIэI_1их
Клас
предметiв у ре>кимi школи повнOг0 дня
l
45 хв
2
l год. l0 хв,
3

[ля закладiв, rцо

l

год. 30 хв.
2 5 години
5
2,5 години
6
a
,J l,олиtlи
7
3 години
б
З годиl-tи
9
4
години
l0
4 години
З MeToto викоI,1ання вимог [ержавних стандар,гiв початковоТ, базовоt' та
повноТ загальноТ серелньоТ освiти робочi навчальнi плани повиннi мiстити yci
навчаlьнi предмети iHBapiaHTHoi складовоТ, передбаченi обранимt BapiaHToM
типових навчальних планiв.
Вилучеl-tтlя з навчаJIьного процес), предметiв iHBapiaHTHoT складовОТ Не
допускасться. Години на Тх вивчення можуть перерозподiлятися (У бiК
зменшення) не бiльше нiж улвiчi порiвняно з показниками Типових навчальнI,1х
4
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планiв,

За потребоlо, спеLtiалiзованi навчальнi заклади (класи) з поглибЛенИМ
вивченням окремих прелметiв, гiмназii, лiцеi, колегiуми, MoiкyTb
перерозподiлятлt у l0-1l класах кiлькiсть годин мiж навчальними предг'IетаN,lи у
Me)iiax 15 вiдсоткiв.
Варiативна складова Типових планiв використовусться на:

збiльшення кi,цькостi годин на вl{вчення предrurе,гiв iHBapiaHTHoT
складовоТ. У такоплу разi розподiл годi{н на вивчення TieT чи iншоТ Те]\1И,
перелбаченот навчальноIо програмо}о. здitiснюсться вчителеlvl сапцостiйно.

Розподiл гOдин фiкс5zсться у календарному плагli,

il-tФ

погOд}кусться KepiBHtllcoM

4

навчального закладу чи йIого засту]лником, Вчителъ записус проведенi 1rроки на
cTopiHKax класного журналу. вiдведених для цього предмета;
запровадження факультатi-tвiв, KypciB за вибором, що розширюють
обрану навчальнL{м закладоIч{ спецiалiзацiю, чи свiтоглядного спрямуваI-]ня
(етика, iсторiя релiгiй та культур, ритOрика, логiка, рiдний край, хореографiя,
креслення, основи спох{ивчих знань, cBiT професiй тощо);
iндивiдуальнi заняття та консультацiТ,
Якщо годi{ни варiативноТ складовоТ вiдводяться на збiльшення годин на
вивчення окремих предметiв iHBapiaHTHoT складовоТ, то в робочих навчальних
планах у колонцi KIHBapiaHTHa складова)) напроти вiдповiдного предN4е,га
кiлькiсть годиFl, що передбачена типовими
ставиться напис x+y, де
кiлькiсть годин варiативноi складовоi,
планами на вивчення предмета, а Y
на
вiдведених
вивчення
цього предмета.
додатково
Якrцо голини варiативноТ складовоТ вiдводяться на курси за виборо]\4, то у
колонцi кВарiативна сi(ладова)) зазначаIоться ui курси та вказу€ться кiлькiсть
годин на Тх вивчення. Курси мохсуть бути розрахованi на 9, 18, З5 tiи ]а
академiчних годин.
За рiшенням навчальFIого закладу облiк занять з KypciB за вибором може
здiйснiоватися на oTopiHKax класного х(урналу або в окремому журна.пi.
Рiшення щодо оцiнювання HaBLIarIbHиx досягнегlь учнiв тако)к приймасться
навчальним закладом,
бя
Krz пr-тяr,t
ГРУПОВ1 Та 1НДI4ВlДУаЛЬНI ЗаНЯТ:ГЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ДЛЯ ОКРеlчlИХ
- -.-J..-.*л-,!ВИ,
учнiв, чи груп учнiв. При цьому зазначаеться з яких навчальних предметiв
iHBapiaHTHoT складовоТ вони проводяться. У класному журналi (у вI,Iпадку
вiдсутностi вiльних cTopiHoK - в oкpeNloмy журналi) зазначае,гься склад груп1.1,
яка вiдвiдус факультативнi заняття з предN{етiв, та ведеться облiк вiдвiдуванrrя.
Оцiнювання навчальних досягнень учнiв IчIоже здiйснюватися за рiшенням
педагогiчноТ рали
Пiд час розполiлу варiативноТ складовоТ навчального п,п?нlч сrriд
BpaxoByBaTi.], що граничLIо допуотлitllе наt]аFIта}кення вLrраховусться IIal о/:\ного
учня,
уроки сРiзичноТ культури при визначеннi цього показника не
врахову}оться,
Грагiично допусти]\{е наванта}кення вiдповiдно до ДСанПiН 5.5.2.00B-Oi
становить:
5-денний навчальний ти;лсдень
6-дегrний навчальний ти>кдень
Класl.t
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Повноцiннiсть загальноi середньоТ освiти забезпечусться реалiзацiсю як
iHBapiaHTHoT, так i варiативr-rоТ складових, якi в обов'язковому порядку
фiнансуються з бюджету.
спецiалiзованих школах (клаоах), лiцеях, гiмназiях, колегiумах з
поглиблениN{ вивченням окремик гlредметiв мовою FIавчання може бути п,tова
нацiональноI меншини, LIи така мова може вивчатися, У такому в}lпадк)l пiд
час розроблення робочих навчальних планiв потрiбно використовувати два
варiанти Типових планiв: для спецiалiзованлrх шtкiл, лiцеТв, гiмназiй, колегiумiв
та для загаJiьноосвiтнiх навчальних закладiв з вивченням (навчанняпл) мови
(-ою) нацiональноТ меншини (в частинi вивчення (навчання) vrови(-ою)
нацiональноТ меншини та кЛiтератчри>).
Частина навLIальFIого rIаваFIтаження з фiзичноТ культури (ло 1 години на
тиждень) Ivloxie використовуватиOя на виI]чення окремих навчальних предметiв,
що забезпечують рухову активнiсть учгriв (хореограсРiя, ритмiка, плаваНня
тощо), за наявностi вiдповiдних умов, педагогiчних калрiв та навчальних
програм, якi мають гриф MiHicTepoTBa освiти i науки Украiни,
Подiл класiв на групи при вивчеtлнi окремих предметiв здiйснюсться
вiдповiдно до нормативiв, затвердя(ених наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 20.02.20а2 Jф 12В.
Загальноосвiтнi навчальнi заклади можуть розробляти експериментальнi
та iндивiдуальнi робочi навчальнi плани.
Експериментальнi навчальнi плани розробляIоться у випадку, коли
навчальний заклад бере участь у всеукраiнських експериментах, що
передбачають внесення змiн до iHBapiaHTHoT складовоТ Типових навчальНИХ
планiв. Пiд час затверд)tення та погодженнrI TaKIlx планiв до н},1х додаIоться
копii наказiв про експериментальну роботу, копiТ документiв, що
,га
пiдтвердх<уIоть I-Iаданtlя вiдповiдних грифiв it'[iнiстерс,гва авторсьltим
експериментальнI,1м п рограмам,IоtI(о.
OKpeMi науково-педагогi.lнi проектlа всеукраТнського рiвl-tя мають Тлrповi
навчальнi плани, затвердженi lr4iHicTepcTвoM освiти i науки УкраТни. Робочi
навча.гtьнi плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв, що беруть участь \,
JJ

У

таких науково-педагогi.lних проектах за

МОН,

затвердj{q-ються
вiдповiдним органом управлiння ocBiToto i не потребують погодження в МОН.
Iндивiдуальнi навчальнi плани розробляються у випадку, коли у зв'язк\,'iз
специфiкою дiяльностi навчальний заклад не може використати жоден iз
BapiaHTiB затверджених Типових навчальних плаlriв.
У 201712018 навчальному роцi загальноосвiтнi навчальнi заклади MoxiyTb
долучитися до пiлотуваt+llя нових Тtлпових навчальних гl"гtа1,1iв для старшоТ
шкоJIи, проектt яких розмiще1-1о на осРiLtiйному саiлтi N4OI-I, шляхоfuI
впровад)I(ення iнтегрованих KypciB, розробивши iндивiдуальгli робочi навчальнi
наказа]чIи,

плани для i 0-х класiв. Рiшення гIро здiйснення пiлотування приймасться

б

педагогiчною радою закладу

за

погодженням

з

батьками учнiв, якi

навчатимуться за такими гIланами.
Iндивiдуальнi й експериментальнi робочi навчальнi плани розробляються
тiльки для класiв, в навчаJ]ьних планах для яких передбачено зазначенi вище
змiни. Taki плани вiдповiдно до Поло>lсення про загальноосвiтнiй навча;Iьний
заклад, затвердженого пOстановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27 серпня
2010 р. Ns 778, погOджуються департаментоIчI ЗаГаЛЬноТ середньоТ та доti:кiльноТ
освiти MirricTepcTBa освiти i науки Укратни за поданням департаментiв
(управлiнь) освiти i науки обласних та Китвськот MicbkoT дер}кавних
алмiнiстрацili.

MiHicTp

СергiИ Дятлен*о

48 i _32_07

Фft,

Лiлiя Гриневич

