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НАКАЗ             
  

від 16 серпня 2018 року             смт Підволочиськ                             №162-од 

Про організацію освітнього процесу 

в 2018/2019навчальному році та  

освітні програми закладів 

загальної середньої освіти 

 

   Відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 

освіту», наказу управління освіти і науки Тернопільської 

облдержадміністрації від 15.08.2018 року №209 «Про організацію освітнього 

процесу в 2018/2019 навчальному році та освітні програми закладів загальної 

середньої освіти», з метою якісної організації освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради у 2018/2019 

навчальному році   

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відділу освіти Підволочиської селищної ради: 

1)До 23.08.2018 року провести моніторинг освітніх програм закладів 

загальної середньої освіти Підволочиської селищної ради, їх навчальних 

планів на відповідність вимогам нормативних документів. 

2)Встановлювати граничну наповнюваність класів та тривалість уроків 

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

3) Здійснювати поділ класів на групи при вивченні окремих предметів 

відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України (далі - МОНУ) від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві 

юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).  

4) Створювати умови у закладах освіти для організації інклюзивного 

навчання (виховання). 

5) Переглянути доцільність організації індивідуальної форми навчання за 

станом здоров’я та при можливості організовувати інклюзивне навчання. 
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6) Проаналізувати доцільність організації індивідуальної форми навчання за 

демографічною ситуацією з 5-го класу, забезпечивши охоплення дітей 

денною формою навчання, шляхом організації підвезення учнів до закладу 

загальної середньої освіти. 

7) Здійснити контроль за дотриманням керівниками закладів освіти 

Примірного положення про порядок звітування керівників закладів 

дошкільної, загальної середньої освіти перед педагогічним колективом та 

громадськістю, затвердженого наказом МОНУ від 28.03.2005 № 178, та 

розміщенням річних звітів про діяльність закладів освіти на своїх сайтах. 

8) Проаналізувати на засіданні колегії відділу освіти, нараді керівників 

закладів освіти результати роботи освітньої галузі Підволочиської селищної 

ради за 2017/2018 н.р. та визначити пріоритетні завдання на 2018/2019н.р. 

9) Рекомендувати використовувати частину навчального навантаження з фі-

зичної культури через варіативні модулі на ритміку, хореографію, пластику, 

фітнес тощо. 

10) Закладам загальної середньої освіти самостійно приймати рішення про 

структуру навчального року, строки проведення канікул, погоджуючи 

терміни з відділом освіти Підволочиської селищної ради. Врахувати, що 

тривалість канікул протягом навчального року не може бути меншою 30 

календарних днів без урахування днів, коли діти припиняли навчання з 

незалежних від них причин (карантин, температурний режим тощо). 

11) Закладам загальної середньої освіти спільно з відділом освіти приймати 

рішення щодо: 

- запровадження карантину, припинення чи продовження освітнього процесу 

з поважних причин; 

- надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової 

атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під 

час освітнього процесу); 

- визначення термінів проведення навчальної практики та навчальних 

екскурсій; 

- визначення дати проведення свята «Останній дзвоник» та вручення 

документів про освіту. 

2.Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради: 

1) До 20.08.2018 розробити та довести до виконавців інструктивно-методичні 

матеріали щодо порядку вивчення предметів інваріантної і варіативної 

складової (регіональний компонент) навчального плану освітніх програм, 

формування освітніх програм та навчальних планів. 

2) До 20.08.2018 розробити та надіслати закладам освіти методичні 

рекомендації щодо змісту навчання в 1-4, 5-9 класах, змісту профільного 

навчання учнів 10-11 класів. 

3) До 20.08.2018 підготувати повний комплект необхідних документів до 

колегії відділу освіти Підволочиської селищної ради. 

4)До 20.08.2018 визначити тему першого уроку та розробити методичні реко-

мендації щодо його проведення. 

 



3.Керівникам закладів освіти Підволочиської селищної ради: 

1) Врахувати, що граничне допустиме навчальне навантаження учнів і 

загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не 

повинні перевищувати меж, встановлених навчальними планами Типових і 

нетипових освітніх програм. Граничний обсяг домашнього завдання не 

повинен перевищувати в 2 класі -  45 хвилин, 3 класі - 1 годину 10 хвилин, 4 

класі - 1 годину 30 хвилин, 5-6 класі - 2,5 години, 7-9 - 3 години, 1 0 -11 - 4 

години. 

2) Дотримуватись мінімальної наповнюваності груп для факультативних 

занять: у міських закладах загальної середньої освіти - 8, сільських - 4 учні. 

При меншій кількості учнів, за необхідності, створювати міжкласні 

факультативи, курси за вибором учнів. 

3) Використовувати в межах фондів заробітної плати, затверджених у 

кошторисах доходів і видатків закладів освіти, обсяги навчального 

навантаження. 

4) Дотримуватися під час організації індивідуальної форми навчання вимог 

Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах, затвердженого наказом МОНУ від 12.01.2016 №8, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за №184/28314. 

5) Сформувати варіативну складову навчальних планів закладів загальної 

середньої освіти самостійно з урахуванням освітніх потреб учнів, рекоменда- 

цій МОНУ, пропозицій відділу освіти,  кадрового забезпечення. 

6) Провести для учнів 4, 9 та 11 класів державну підсумкову атестацію, 

відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію 

учнів(вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого 

наказом МОНУ від 30 грудня 2014 року №1547, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602, та 

переліку предметів для державної підсумкової атестації, форми та термінів, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України. 

7) Основну увагу приділяти вивченню: 

-української мови як державної; 

-основ християнської етики і моралі; 

-предмета «Захист Вітчизни»; 

-предметів природничо-математичного циклу, іноземних мов, сучасних 

комп'ютерних технологій. 

8)Спільно з відділом освіти, органами місцевого самоврядування: 

8.1 здійснити прийом учнів до 1 та 10 класів, враховуючи нормативне 

комплектування класів, відповідно до Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 

16.04.2018 №367 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

05.05.2018 за №564/32016; 

8.2 забезпечити здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х 

класів та влаштування випускників 11 класів - дітей-сиріт і дітей, які 

потребують додаткової соціальної допомоги; 



8.3 організувати в сільській місцевості підвіз учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання і додому, якщо вони проживають за межею 

пішохідної доступності (більше 3 км). 

9) У всіх видах підготовки до початку 2018/2019 навчального року 

керуватися дотриманням вимог Указу Президента України від 25.06.2013 № 

344/2013 «Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року», виконання відповідних нормативних документів МОНУ. 

10) Вважати основними документами, що регламентують освітній процес 

у 2018/2019 н. р. статут, освітні програми закладу освіти, річний плани 

роботи та перспективне прогнозування організації освітнього процесу, 

кадрового забезпечення та розвитку матеріально-технічної бази. 

11) Під час вибору варіанта навчального плану (з вибором мови навчання, з 

вивченням двох іноземних мов, з поглибленим вивченням предметів, з 

вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування, з вибором 

профілю навчання тощо) враховувати тип закладу освіту, його спеціалізацію, 

освітні запити учнів та їхніх батьків, потенціал кадрового та матеріально-

технічного забезпечення. 

12)Розробити і затвердити у встановленому порядку освітні програми та 

навчальні плани закладів загальної середньої освіти: 

12.1. для 1-4-х класів - за Типовими освітніми програмами закладів загальної 

середньої освіти І ступеня, затвердженими наказами МОНУ від 21.03.2018  

№ 268; від 20.04.2018 № 407; 

12.2. для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної 

середньої освіти II ступеня, затвердженою наказом МОНУ від20.04.2018 

№405; 

12.3. для 10-11-х класів — за Типовими освітніми программами закладів 

загальної середньої освіти III ступеня, затвердженими наказами МОНУвід 20. 

04. 2018 №406, 408; 

13) Вважати англійську, німецьку мови - іноземними мовами, які 

пропонуються до вивчення у закладах загальної середньої освіти та внесенні 

однієї (двох) з них до навчальних планів освітньої галузі мови і літератури. 

Під час вибору та вивчення іноземної мови враховувати наявність 

матеріально-технічного забезпечення (підручники, кабінет або куточок 

іноземної мови, навчально-методичне забезпечення), наявність 

кваліфікованих кадрів, спільного рішення педагогічної ради та батьківського 

комітету закладу освіти. Неприпустимим є зміна вивчення іноземної мови 

протягом усього курсу навчання (1-11 класи) та другої іноземної мови з 5 

по11 класи. 

14) Здійснювати оцінювання навчальних досягнень курсів за вибором та 

облік занять на сторінках класного журналу або в окремому журналі за 

рішенням педагогічної ради закладу освіти. 

15) Використовувати державну символіку з метою виховання в учнівської 

молоді поваги до Конституції, Державного Прапора, Герба та Гімну України 

під час проведення урочистих та офіційних заходів, державних, національних 

і шкільних свят. Оновити, за необхідності, куточки державної символіки. 



Державну символіку використовувати, керуючись Рекомендаціями щодо 

порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, 

затвердженими наказом МОНУ від 07.09.2000 №439 «Про затвердження 

рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних 

закладах України». 

16) Закінчити навчальний рік у закладах загальної середньої освіти 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності не пізніше 1 липня 

наступного року. 

17) Не допускати 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. 

18) При запровадженні карантину, припиненні чи продовженні освітнього 

процесу з поважних причин, кількість фактично проведених учителями 

уроків може бути меншою від попередньо запланованої. Заклад освіти та 

вчителі мають вжити заходи щодо засвоєння учнями змісту кожного 

навчального предмета в повному обсязі за рахунок ущільнення, самостійного 

опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. 

4.Керівнику Підволочиської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Добруновій М. А. 

1) Дотримуватися під час створення з’єднаних класів (класів-комплектів) по-

чаткової школи у філіях опорного закладу Положення про з’єднаний клас 

(клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого 

наказом МОНУ від 05.08.2016 № 944, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 26.08.2016 за № 1187/29317. 

5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
Кульбаба 2 10 01 


