
Організація освітнього процесу у Шляхівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

у 2017/2018 навчальному році 
Відповідно до статті 16 Закону України ―Про загальну середню освіту‖ 

2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і 

закінчується 25 травня 2018 року.  

Навчальні заняття орієнтовно організовуються за семестровою 

системою: 

 І семестр - з 1 вересня по 27 грудня, 

 ІІ семестр - з 15 січня по 25 травня. 

Державна підсумкова атестація для випускників  

початкової (7 – 24 травня),  

основної (29 – 08 червня)  

старшої (25 травня по 25 червня) 

 Вручення документів про освіту для випускників 

 9-х класів – 11 червня,  

11-х класів – 26 червня. 

Впродовж навчального року для учнів орієнтовно проводяться 

канікули:  

осінні з 30 жовтня по 05 листопада, 

зимові з 28 грудня по 14 січня, 

весняні з 02 по 08 квітня. 

За рішенням педагогічної ради від 19.06.2017 року №7 провести 

навчальну практику та навчальні екскурсії впродовж 2017/2018 навчального 

року в канікулярний час та на уроках, відведених для екскурсій та 

практичних занять. 

 

 
І. Загальні засади  

1. Шляхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів працює за п’ятиденним 

режимом роботи. 

2. Мова навчання – українська 

3. Кількість класів та учнів 

 

Класи  Кількість учнів 

1 16 

2 9 

3 17 

4 9 

5 13 

6 9 

7 12 

8 6 

9 13 

10 6 



- 3 

Всього :                       10 113 

 

4. Навчально-виховний процес Шляхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів організований відповідно до Закону України «Про освіту» та 

«Про загальну середню освіту», Положенню про загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 р. №778, Державного стандарту початкової 

загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 20.04.2011 №462, державних стандартів базової та повної загальної 

середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України 

від 14.01.2004 №24 та від 23.11.2011 №1392, Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-

01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 14.08.2001 №63 

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від від 07 червня 

2017 року № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» робочий навчальний 

план школи складено:  

-  для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572 із 

змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 

№ 460 , із змінами згідно з наказом МОН України від 11.07.2017 №1015) 

(додаток 1); 

- для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 

навчальних закладів II ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту 

України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 

№ 664) із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465, із 

змінами згідно з наказом МОН України від 11.07.2017 №1015 (додаток 12); 

- для 10-ого класу - за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими 

наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними 

наказом МОН України від 29.05.2014№ 657, із змінами згідно з наказом 

МОН України від 11.07.2017 №1015) (додаток 2). 

     -   для учня 9 класу організовано індивідуальну форму навчання за 

Типовими навчальними планами спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів II ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку, затвердженими наказом МОН від 09.04.2015 №416 

«Про внесення змін Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008р. 

№778 (додаток 9) 

- у зв’язку з кількістю учнів у 11 класі (менше 5  осіб) організовано 

індивідуальну форму навчання за Типовими навчальними планами 

загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими наказом 

МОН України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними наказом МОН 



України від 29.05.2014№ 657, із змінами згідно з наказом МОН України від 

11.07.2017 №1015) (додаток 2); 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 

2. Варіативна складова 

 

 

 

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА 

 
Курси за  

вибором     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всьо

го: 
Розвиток 

продуктивного 

мислення 

 1          1 

Intel® «Шлях до 

успіху» 
 

 

  

 

 1  1     2 

Всього 

 

 1   1  1     3 

 

 

Робочий навчальний план школи варіативної частини представлений  

курсами за вибором, що мають повне методичне забезпечення  з наступних 

предметів: 

Курс «Розвиток продуктивного мислення» 1 година у 2 класі 

запроваджений з метою продовження навчання, стимулювання мислення 

дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, закласти основи 

логічного, комбінаторного та операційного мислення, розвинути кмітливість, 

просторову уяву, пам’ять та увагу.  

Курс Intel® «Шлях до успіху» по 1 годині у 5 та 7 класах запроваджено 

з метою розвитку та стимулювання навичок критичного мислення та 

впровадження новітніх інформаційних технологій щляхом навчання в 

освітніх громадах, який буде продовжуватись у старших класах. 

Відповідно до рішення педагогічної ради від 28.08.2017 року №1 

встановити оцінювання курсу Intel® «Шлях до успіху» у 5 та 7 класах. 

Гурток художньо-естетичного напрямку «Талановиті пальчики» 4 

години у початкових класах запроваджено з метою активізації пізнавальної і 

творчої діяльності та підготовки до самостійного життя у сучасному світі, і 

подальшому професійному самовизначенню. 

Туристично-краєзнавчий гурток «Юні туристи-краєзнавці» 4 години у 

5-9 класах запроваджено з метою набуття учнями пізнавальної, практичної, 

соціальної компетентності в процесі туристично-краєзнавчої діяльності. 

Гурток військово-патріотичного напрямку «Джура» 4 години у 9-11 

класах запроваджено з метою посилення патріотичного виховання дітей та 

молоді – формування нового українця, майбутнього захисника Вітчизни, що 

діє на основі національних та європейських цінностей. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwjfg6XQz83HAhXBDiwKHRftD74&url=http%3A%2F%2Fiteach.com.ua%2Fresources%2Ftrainees-like-scientists%2F%3Fpid%3D766&ei=e0vhVZ_aLsGdsAGX2r_wCw&usg=AFQjCNFr6tIg5oZEoCzFfs_qlGTxcJMmOw


3. У 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво».  

У межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі вивчається курс 

«Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня 

історія. Історія України». 

4. Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не 

мають цілої кількості годин, будуть викладатися по семестрах шляхом 

чергування, а саме:  

«Українська мова» у 5-6 класах -4/3; 

«Українська мова» у 7 класі -3/2; 

 «Історія України» у 8-9 класах – 1/2; 

«Історія України» у 10 класі – 2/1; 

 «Художня культура» в 10-11 класах – І семестр; 

«Географія» у 9 класі – 2/1; 

«Географія» у 10 класі – 1/2; 

«Хімія» у 7 класі – 2/1; 

«Астрономія» у 11 класі – І семестр; 

«Екологія» у 11 класі – ІІ семестр; 

«Біологія» у 10 класі – 2/1; 

«Захист Вітчизни» у 10 класі - 2/1. 

5. Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за 

результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради 

(протокол від 19.06.2017 №7) обрано такі модулі для вивчення предмета 

«Фізична культура»: 

у 5 класі «Теоретико-методичні знання», «Гімнастика», «Футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика»; 

у 6 класі «Теоретико-методичні знання», «Гімнастика», «Футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика»; 

у 7 класі «Теоретико-методичні знання», «Гімнастика», «Футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика»; 

у 8 класі «Теоретико-методичні знання», «Гімнастика», «Футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Легка атлетика»; 

у 9 класі «Теоретико-методичні знання», «Гімнастика», «Футбол», 

«Баскетбол», «Легка атлетика»; 

у 10 класі «Теоретико-методичні знання», «Футбол», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Легка атлетика», «Атлетизм і спеціальна фізична підготовка»; 

у 11 класі «Теоретико-методичні знання», «Футбол», «Волейбол», 

«Баскетбол», «Легка атлетика», «Атлетизм і спеціальна фізична підготовка»; 

Враховуючи кадрове, матеріально-технічне забезпечення, інтереси  та 

здібності учнів обрано опрацювання таких проектів у вивченні предмета 

«Трудове навчання»: 

у 5 класі – «М’яка пласка іграшка», «Гольниця», «Ялинкова прикраса», 

«Лялька-мотанка», «Закладка для книги», «Листівка». 

у 6 класі – «Декоративні квіти», «Об’ємна м’яка іграшка», «Серветка», 

«Статична іграшка», «Прикраси з бісеру, стрічок, ниток, тощо», «Брелок». 



у 7 класі – «Рамка для фото», «Шарф», «Килимок на стілець», «Декоративний 

рушник». 

у 8 класі – «Текстильні квіти», «Скринька», «Карнавальна маска», 

«Текстильна лялька». 

у 9 класі – «Обладнання зони відпочинку на вулиці, у школі, вдома», 

«Корисні речі для інтер’єра школи, дитячого садка, громадських місць, 

помешкання», «Сервірування святкового столу», «Я — споживач», «Мій 

власний стиль». 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення обрано такі 

модулі для вивчення предмета «Технології»: 

У 10 класі – «Технологія виготовлення штучних квітів». 

У 11 класі – «Технологія виготовлення української народної ляльки». 
 


