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' _ , ■ Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 
структуру навчального роцг та строки проведеній канікул встановлюють 
загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з відповідними органами 
управління освітою. При цьому вавчальнкй рік у загадьноосвггніх навчальних 
закладах незалежно від шдпорядЕування, типів і форм власності 
розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 
наступного року, а тривалість канікул протягом навчального року не може бути 
меншою ЗО календарних днів без врахування днів, к о л е  дати припиняли 
навчання з незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо).

У межах часу, передбаченого робочим навчальним планом 
загальноосвітнім навчальним закладом встановлюється тривалість навчального 
тижня на весь навчальний рік. У випадку встановлення 5-денного навчального 
тижня відпрацювання уроків по суботах (з метою надолуження навчального 
матеріалу, чи продовження канікул та скорочення опалювального сезону) не 
допускається, оскільки це призведе до перевищення тижневого гранично 

м допустимого навантаження на учнів.
| Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів 
(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від ЗО грудня 2014 року 16 1547, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за№  157/26602 
учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію. Перелік 
предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її проведення 
Міністерством освіти і науки України буде затверджено додатково.

Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування приймають рішегах щодо запровадженні 
карантину, припинення чи продовження навчального процесу з поважних 
причин, щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної 
підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони 
проводяться під час навчального процесу), щодо доцільності проведення

навчальної практики та навчальних екскурсій, визначають дати проведення 
свята «Останній дзвінок» та вручення документів про освіту.

Зважаючи на викладене, кількість фактично проведених вчителями 
уроків може бути меншою від попередньо запланованої. В такому випадку 
навчальний заклад та вчителі обов’язково мають вжити заходів щодо освоєння

о
учнями змісту кожного навчального предмета в повному обсязі за рахунок 
ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. 
Менша кількість проведених вчителем уроків через об’єктивні обставини, не 
може бути причиною вирахувань із його заробітної плати, оскільки Інструкцією 
про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти (пункт 77), 
затвердженої наказом Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993, 
передбачено, що у випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з 
незалежних від учителя (викладача) причин, його оплата здійснюється з 
розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що 
вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу.

Робочі навчальні плани на 2016/2017 навчальний рік складаються:
• для 1-4 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;

• для 5-8-х класів — за Типовими навчальними планами 
загальноосвітніх навчальних зякпядія П ступеня, затвердженими наказом 
МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН 
України від 29.052014 № 664), із змінами згідно’з наказом МОН України від
12.12.2014 №1465;

• для 9-х класів -  за Типовими навчальними планами 
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України 
від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 
05.02.2009 № 66;

• для 10-11-х класів — за Типовими навчальними планами 
загальноосвітніх навчальних закладів Ш ступеня, затвердженими наказом МОН 
України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
29.05.2014 № 657;

• для спеціалізованих шкіл (класів) з поглибленим вивченням 
окремих предметів, гімназій, ліцеїв, колегіумів: 5-8 класи -  за Типовими 
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів П ступеня, 
затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в 
редакції наказу МОН від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН 
України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до 
спеціалізації); 9 класи — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 
навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №



132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; 10-11 
класи — за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 
закладів Ш ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 
834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657;

.  для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 
1-4 класи* — за .Типовими навчальними планами початкової школи, 
затвфдженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із 
змінами згідно з наказом МОН Украши від 16.042014 № 460 (додатки 4-5); 5-8 
класи -  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних 
закладів П ступеня, затвердженими наказом М ОНмплодьспоргу У«ряїни від 
03.042012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із 
змінами згідно з наказом МОН України від 12.122014 № 1465; 9 класи -  за 
Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим 
наказом МОН Украши від 13.032006 № 182; 10-11 класи -  за Типовими 
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладав Ш ступеня, 
затвердженими наказом МОН України від 27.082010 № 834, зі змінами, 
внесеними наказом МОН Украши від 29.052014 № 657 (додаток 19);

• для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів 
художньо-естетичного циклу: 1-4 класи - за Типовими навчальними планами 
початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 
10.062011 № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.042014 № 
460 (додатки 6-7); 5-8 класи — за Типовими навчальними планами 
загальноосвітніх навчальних закладів П ступені, затвердженими наказом 
МОНмолодьспорту Украши від 03.042012 № 409 (в редакції наказу МОН 
України від 29.052014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 
12,122014 № 1465 (додатки 6-7); 9 класи -  за Типовими навчальними планами 
Спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних між та предметів 
художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН України від 
13.052005 № 291; 10-11 класи — за Типовими вавчальвдми планами 
загальноосвітніх навчальних закладів III ступеня, затвердженими-наказом МОН 
України від 27.082010 № 834, зі змінами, внесеними наказе» МОН Украши від 
29.052014,№ 657 (додатки 21 та 22);

• для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 
окремих предметів: 8 класи — за Типовими навчальними планами 
загальноосвітніх навчальинх закладів П ступеня, затвердженими наказом 
МОНмолодьспорту України від 03.042012 № 409 (в редакції наказу МОН від 
29.052014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.122014 № 
1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації); 9 класи — за Типовими 
навчальними планами, затвердженими наказом МОНмолоДьспорт України від 
23.052012 р.№  616;

• для білінгвальних класів: 5-8 класи - за Типовими навчальними 
планами загальноосвітніх навчальних закладав П ступеня, затвердженими

наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу 
МОН України від 29.052014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН Украши 
від 12.122014 № 1465; 9 класи -  за Типовими навчальними планами, 
затвердженими наказом МОН від 07.072009 № 626; 10-11 класи -  за Типовими 
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів Ш ступеня, 
затвердженими наказом МОН України від 27.082010 № 834, зі змінами, 
внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657 (додаток 20);

• для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл: 5-8 класи -  за 
Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів П 
ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.042012 № 
409 (в редакції наказу МОН Украши від 29.052014 № 664), із змінами згідно з 
наказом МОН Украши від 12.122014 № 1465 (додатки 14-17); 9 класи -  за 
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 
23.022004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.022009 
р. № 66 (додатки 20,21); 10-11 (12) класи -  за Типовими навчальними планами 
загальноосвітніх навчальних закладів ПІ ступеня, затвердженими наказом МОН 
України від 27.082010 р. № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН Украши 
від 29.052014 № 657 (цодеіки 24,25);

• 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами 
національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися 
варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління 
освітою та навчальних закладів листом МОН Украши від 14.062005 № 1/9-321; 
для 10-11-х класів -  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх 
навчальних закладів Ш ступеня, затвердженими.наказом МОН Украши від 
27.082010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.052014 
№ 657 (додаток 15).

Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними 
закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються 
відповідним органом управління освітою. Варіант Типового навчального плану 
(з вибором мови навчання, з вивченням мови національної меншини, з 
вивченням двох іноземних мов,, з вивченням християнської етики чи стики, з 
вибором профілю навчання тощо) навчальний заклад обирає самостійно в 
залежності від типу закладу, його спеціалізації, освітніх запитів учнів і їхніх 
батьків та з урахуванням кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Робочі навчальні плани розробляються у такій же формі та за тими ж 
рекомендаціями, як і минулого року (лист МОН України від 11.062014 № 1/9- 
303).

Індивідуальні й експериментальні робочі навчальні плани 
затверджуються департаментами (управліннями) освіта і науки обласних та 
Київської шської державних адміністрацій і до 25 серпня погоджуються 
департаментом загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і 
науки України.


