
АМУР – НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА 

У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

НАКАЗ 

 

16.08. 2016          м. Дніпропетровськ         № 152 

 

 

Про затвердження робочих 

навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів району 

на 2016/2017 н.р. 

 

З метою створення безпечних і нешкідливих умов навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів району, на виконання ст.15, 16, 22, 33 

Закону України «Про загальну середню освіту», враховуючи вимоги Державного 

стандарту початковою загальної освіти, Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти, лист МОН від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 

2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 

закладів» та з метою забезпечення необхідних умов для виконання в повному 

обсязі інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

1. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 09.06.2016 

№1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів» затвердити робочі навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів на 2016/2017 навчальний рік. 

2. Робочі навчальні плани розробити згідно форм та рекомендацій, визначених 

у листі Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 1/9-303. 

3. Головному спеціалісту відділу освіти Полішко О.М., економісту відділу 

освіти Карповій Р.Д. підготувати додаток до проекту рішення виконкому 

районної у місті ради «Про затвердження мережі закладів освіти району з 

урахуванням класів, груп, контингенту дітей та учнів на 2016/2017 

навчальний рік» . 

3.1. Обсяги навчального навантаження використовувати у межах фондів 

заробітної плати, затверджених у кошторисах доходів і видатків закладів 

освіти. 

4. Заборонити будь-які зміни інваріантної складової робочих навчальних 

планів, сформованої на державному рівні та обов'язкової для всіх 

навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності. Не 

допускати зменшення кількості годин робочого навчального плану, що 

фінансуються покласно (без урахування поділу класів на групи).  

5. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів 
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5.1. Врахувати, що гранично допустиме навчальне навантаження учнів і 

загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на 

групи) не повинні перевищувати меж, встановлених Типовими 

навчальними планами. Граничний обсяг  домашнього завдання не 

повинен перевищувати у 2 класі – 45 хв., 3 – 70 хв., 4 –  90 хв., 5-6 – 150 

хв., 7-9 – 180 хв., 10-11 – 240 хв. 

5.2. Граничну наповнюваність класів встановлювати відповідно до вимог 

статей 14, 16 Закону України «Про загальну середню освіту».  

5.3. Мінімальна наповнюваність груп для факультативних занять у міських 

загальноосвітніх навчальних закладах має становити 8 учнів. При 

меншій кількості учнів, за необхідності, створювати міжкласні 

факультативи, курси за вибором учнів. 

5.4. Поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів здійснювати 

відповідно до Нормативів, затверджених наказом МОН України від 

20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп 

дошкільних начальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, 

класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп 

продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні 

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».  

5.5. Під час організації індивідуальної форми навчання чітко дотримуватися 

вимог Положення про індивідуальну форму навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом МОН 

України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованого в Мін'юсті України 

03.02.2016 за № 184/28314.  

5.6. Варіативну складову робочих навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів сформувати самостійно з урахуванням освітніх 

потреб учнів, рекомендацій МОНУ, пропозицій органів управління 

освітою, кадрового забезпечення. 

5.7. Основну увагу приділяти вивченню: 

 української мови як державної; 

 предмета «Захист Вітчизни»; 

 предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, 

сучасних комп'ютерних технологій. 

5.8. Організовано провести прийом учнів до 1 та 10 класів, забезпечити 

нормативне комплектування всіх класів, заборонити при зарахуванні до 

1 класу будь-які вступні випробування дітей. 

5.9. Вирішити питання здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів, влаштування випускників 11 класів – дітей-

сиріт і дітей, які потребують додаткової соціальної допомоги. 

5.10. До 29.08.2016 укомплектувати загальноосвітні навчальні заклади 

педагогічними кадрами, забезпечити навчальними програмами і 

підручниками. 

5.11. Вважати основними документами, що регламентують навчально-
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виховний процес у 2016/2017 н.р. статут, робочий навчальний план 

загальноосвітнього навчального закладу, річний та перспективний плани 

роботи. 

5.12. Під час вибору варіанта Типового навчального плану (з вибором мови 

навчання, з вивченням мови національної меншини, з вивченням двох 

іноземних мов, з вивченням християнської етики чи етики, з вибором 

профілю навчання тощо) враховувати тип навчального закладу, його 

спеціалізації, освітні запити учнів і їхніх батьків, потенціал кадрового 

та матеріально-технічного забезпечення. 

5.13. Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 

новий 2016/2017 навчальний рік у загальноосвітніх навчальних 

закладах, незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, 

розпочати у «День знань» – 1 вересня 2016 року і закінчити не пізніше 

1 липня наступного року.  
5.14. Навчальні заняття організувати за семестровою системою.  

5.15. Не допускати, у випадку 5-ти денного навчального тижня, 

відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження 

навчального матеріалу, чи продовження канікул та скорочення 

опалювального сезону), оскільки це призведе до перевищення 

тижневого гранично допустимого навантаження на учнів. 
5.16. Тримати на постійному контролі виконання державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти, робочих навчальних планів 

на 2016/2017 навчальний рік. 

5.17. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи по виконанню 

рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу в 

2016/2017 навчальному році лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-

296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани 

загальноосвітніх навчальних закладів»; 

6. Надати право загальноосвітнім навчальним закладам самостійно приймати 

рішення про: 

 структуру навчального року, строки проведення канікул. При цьому 

терміни погодити з відділом освіти. Врахувати, що тривалість канікул 

протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів 
без врахування днів, коли діти припиняли навчання з незалежних 

від них причин (карантин, температурний режим тощо); 

 встановлення тривалості навчального тижня на весь навчальний рік 

у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом 

загальноосвітніх навчальних закладів.  
 запровадження карантину, припинення чи продовження навчального 

процесу з поважних причин; 

 надання учням вихідних для підготовки і проведення державної 

підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо 

вони проводяться під час навчального процесу); 
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 доцільності проведення навчальної практики та навчальних 

екскурсій; 
7. Зняти з контролю наказ відділу освіти від 27.08.2015 № 210 «Про 

затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів району на 2015/2016 навчальний рік»; 

8. Координацію діяльності щодо виконання даного наказу покласти на 

головного спеціаліста відділу освіти Негрій Н.Г. 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

районної у місті ради                 Л.О.Темченко 

 


