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Лукіянчук Н.П. Нова школа – нові стандарти: інструктивно-методичний
збірник / . – Велика Михайлівка, 2012. – 29 с.

Інструктивно-методичний збірник "Нова школа – нові стандарти"
містить матеріали стосовно реалізації нового Державного стандарту
початкової загальної освіти. Він розрахований на керівників шкіл і
вчителів початкових класів.
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
№ 572 від 10 червня 2011 року
Про Типові навчальні плани початкової школи
На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" з метою
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011
№ 462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної
освіти", на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 11.05.2011 № 430 "Про виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462",
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Типові навчальні плани початкової школи (далі – Типові
навчальні плани) з українською мовою навчання (додатки 1, 2,), початкової
школи з навчанням російською, іншою мовою національної меншини
(додаток 3), спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
(додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів
художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7).
2. Ввести їх в дію поетапно:
 у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013
навчального року;
 у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014
навчального року;
 у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015
навчального року;
 у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016
навчального року.
3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій, керівникам загальноосвітніх навчальних
закладів забезпечити необхідні умови щодо поетапної реалізації Типових
навчальних планів початкової школи.
4. Із введенням в дію затверджених Типових навчальних планів початкової
школи визнати такими, що втратили чинність накази Міністерства освіти і
науки України: від 29.11.2005№682 "Про Типові навчальні плани
початкової школи"; від 13.05.2005 №291 "Про затвердження Типових
навчальних планів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням
іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу":
 у 1-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2012/2013
навчального року;
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у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2013/2014
навчального року;
 у 3-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2014/2015
навчального року;
 у 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів – з 2015/2016
навчального року.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Заступник Міністра

Б.М. Жебровський

Типові навчальні плани початкової школи
Пояснювальна записка
Типові навчальні плани початкової школи (далі – Типові навчальні
плани) складені на виконання Закону України "Про загальну середню
освіту" з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
20.04.2011р. №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової
загальної освіти".
Відповідно до мов навчання у системі загальної середньої освіти
передбачено окремі варіанти Типових навчальних планів початкових шкіл
з українською мовою навчання (додатки1, 2), початкових шкіл з навчанням
російською, іншою мовою національної меншини (додаток 3),
спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов
(додатки 4, 5) та спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів
художньо-естетичного циклу (додатки 6, 7).
Типові навчальні плани містять інваріантну складову, сформовану на
державному рівні, обов'язкову для всіх загальноосвітніх навчальних
закладів незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну,
в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної
складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття,
консультації.
На основі Типових навчальних планів загальноосвітні навчальні
заклади складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з
конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та
індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової загальної
освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної
складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних
бюджетів.
В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного
стандарту початкової загальної освіти покладено освітні галузі "Мови і
літератури", "Математика", "Природознавство", "Суспільствознавство",
"Мистецтво", "Технології", "Основи здоров’я і фізична культура".
Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових
особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через
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навчальні предмети "Українська мова (мова і читання)", "Російська, інша
мова національної меншини (мова і читання)", "Іноземна мова".
Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через
однойменні навчальні предмети, відповідно, – "Математика",
"Природознавство".
Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується навчальним
предметом "Я у світі ".
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується
навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".
Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки
здійснюється в рамках курсу "Основи здоров'я" та інтегрується частково у
змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових
навчальних планів.
Освітня галузь "Технології" реалізується через предмети "Трудове
навчання" та "Сходинки до інформатики".
Освітня галузь "Мистецтво" реалізується навчальними предметами
"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво" або інтегрованим
курсом "Мистецтво". Загальноосвітній навчальний заклад може обирати
окремі курси музичного та образотворчого мистецтва або інтегрований
курс "Мистецтво".
За наявності відповідного методичного забезпечення та належної
підготовки педагогічних працівників за рахунок годин варіативної
складової можуть вивчатися додаткові курси за вибором, зокрема:
"Розвиток продуктивного мислення", "Риторика", "Абетка театрального
мистецтва", "Ритміка", "Цікава економіка" та ін. Разом з тим години
варіативної складової можуть бути використані на предмети інваріантної
складової, на проведення індивідуальних та групових занять.
У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися
поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання
(мови і читання), української мови (мови і читання) у школах з навчанням
мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних
нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
р. №128).
При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані
санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі - 35
хвилин, 2 - 4 класах - 40 хвилин.
Типові навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5денним навчальними тижнем.

Директор департаменту загальної
середньої та дошкільної освіти

О. В. Єресько
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49,
ministry@mon.gov.ua

від 23.05.12
на №

№ _1/9 - 399___
___ від

Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки
Крим,
управління освіти і науки
обласних, Київської та
Севастопольської
міських державних адміністрацій
Інститути післядипломної
педагогічної освіти
Загальноосвітні навчальні заклади
Про навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів та структуру
2012/2013 навчального року
У зв’язку із прийняттям наказу Міністерства від 23.05.2012 р. №
616
відкликаємо лист від 07.05.12 № 1/9-341 «Про навчальні плани
загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік».
Надсилаємо для використання в роботі рекомендації щодо
навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються).

Заступник Міністра
Жебровський
С. Дятленко
486-74-76

Б. М.
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Додаток
до листа Міністерства
освіти і науки, молоді та
спорту України
від
23.05.2012 № 1/9399
Навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік
Робочі навчальні плани на 2012/2013 навчальний рік складаються:
для 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011
№ 572;
для 2-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682;
для 5-9-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 ІІІ ступеню, затвердженими наказом
МОН України від 27.08.2010 № 834;
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов:
1 клас – за Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572
(додатки 4-5 ); 2-4 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих
шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006
№182 чи
Типовими навчальними планами початкової школи,
затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 (додаток 4); 59 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу,
затвердженими наказом МОН України від 13.03.2006 №182; 10-11 класи –
за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів
ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 №834
(додаток 19);
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів
художньо-естетичного циклу: 1 клас - за Типовими навчальними планами
початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від
10.06.2011 № 572 (додатки 6-7 ); 2-9 класи – за Типовими навчальними
планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та
предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом МОН
України від 13.05.2005 № 291, з урахуванням змін в розподілі навчального
часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними
планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682); 1011 класи – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
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закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010
№834 (додатки 21 та 22);
для 8-9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з
поглибленим вивченням окремих предметів – за Типовими навчальними
планами, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від
23.05.2012 р. № 616;
для білінгвальних класів: 5-9 класи спеціалізованих шкіл з
поглибленим вивченням іноземних мов – за Типовими навчальними
планами, затвердженими наказом МОН від 07.07.2009 № 626; 10-11 класи
– за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів
ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834
(додаток 20);
для загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового розвитку: І ступінь (підготовчий, 14 класи) – за Типовими навчальними планами спеціальних навчальних
закладів цього типу, затвердженими наказом МОН України від 03.11.2004
р. № 849 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.09.2009 р. №
852); ІІ ступінь (5–10) класи – за Типовими навчальними планами
спеціальних навчальних закладів цього типу, затвердженими наказом
МОН України від 26.08.2008 р. № 778 (зі змінами, внесеними наказом
МОН України від 11.09.2009 № 852); 11–12 класи – за Типовими
навчальними планами спеціальних навчальних закладів цього типу,
затвердженими наказом МОН України від 02.11.2004 р. № 842, з
урахуванням змін, затверджених наказом МОН України від 22.08.2005 р.
№ 489”.
для вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл – 5-9 класи – за
Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України
від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від
05.02.2009 р. № 66 (додатки 20, 21); 10–11 (12) класи – за Типовими
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня,
затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додатки 24,
25).
5–9 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 України
від 14.06.2005 № 1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись
робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які
передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої
іноземної мови планується мова національної меншини); для 10–11-х
класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010
№ 834 (додаток 15).
Структура 2012/2013 навчального року
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Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню
освіту" 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День
знань – і закінчується не пізніше 1 липня.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І
семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 (25 для
шкіл, які працюють за шестиденним робочим тижнем) травня.
Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 14 класах (27-30 травня), навчальних екскурсій та практики у 5-8 і 10 класах
(27 травня – 7 червня) і державної підсумкової атестації випускників
початкової (13-21 травня), основної (28 травня – 11 червня) і старшої (2731 травня) школи.
Вручення документів про освіту рекомендуємо провести для
випускників 9-х класів 11-12 червня, 11-х класів – 1-2 червня.
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13
січня, весняні з 25 по 31 березня.
З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за
погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою
можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських
канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу
можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.
Розроблення робочих навчальних планів.
Робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми
навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і
затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі
навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу
навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці
також зазначається навчальний рік для якого розроблено плани.
У пояснювальні записці слід вказати:
- тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що
навчаються;
- Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні
плани, для початкової, основної та старшої школи із зазначенням наказу
Міністерства, яким вони затверджені, включаючи номери додатків;
- за потреби (для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів,
шкіл (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів) обґрунтування перерозподілу навчального часу між предметами,
передбаченого Типовими навчальними планами;
- інформацію про реалізацію варіативної складової навчальних
планів;
- особливості організації навчального процесу.
Таблиці розподілу навчального часу розробляються для початкової,
основної та старшої школи на окремих аркушах.
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Для закладів, які працюють в режимі «повного дня», окремо
додаються таблиці розподілу навчального часу, передбаченого на
додаткове опрацювання навчальних дисциплін у другій половині дня.
Звертаємо увагу на те, що кількість часу для додаткового опрацювання
визначена для кожного класу ДСанПіН 5.5.2.008-01 і не повинна
перевищувати: для 1 класу – 0 год.; 2 класу – 45 хв.; 3 класу – 1 години 10
хв.; 4 класу – 1 год. 30 хв.; для 5–6 класів – 2,5 години; для 7–9 класів – 3
години; для 10–11 класів – 4 години на день.
За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з
поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми,
можуть перерозподіляти у 5-11 класах кількість годин між навчальними
предметами у межах 15 відсотків. При цьому, вилучення з навчального
процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на
вивчення предметів інваріантної складової можуть перерозподілятися, у
сторону зменшення, не більше ніж у два рази у порівнянні з показниками
Типових навчальних планів.
При розробленні робочих навчальних планів розподіл навчального
часу між навчальними предметами здійснюється для кожного класу
окремо. Для цього слід визначитись з Типовим планом на основі якого
здійснюється зазначений розподіл.
Для початкової та основної школи це може бути Типовий
навчальний план для загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою навчання, Типовий навчальний план для загальноосвітніх
навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням
російської чи іншої мови національних меншин, Типовий навчальний план
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською чи іншими
мовами національних меншин тощо.
Для старшої школи це: Типовий навчальний план загальноосвітніх
навчальних закладів з українською мовою навчання (універсальний
профіль), Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів
з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, Типовий
навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з українською
мовою
навчання:
природничо-математичний
напрям
(фізикоматематичний, математичний та фізичний профілі), Типовий навчальний
план загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання:
суспільно-гуманітарний напрям (історичний, правовий, філософський та
економічний профілі) та інші діючі Типові навчальні плани.
Інваріантна складова Типового навчального плану має
реалізовуватись у робочому навчальному плані у повному обсязі.
Години варіативної складової Типових навчальних планів
передбачаються на:
1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної
складової;
2) упровадження курсів за вибором;
3) факультативи, індивідуальні та групові заняття.
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При розподілі варіативної складової навчального плану слід
враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на
одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні
цього показника.
Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення
годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в колонці
«Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис
X+Y, де X – це кількість годин, що передбачена типовими планами на
вивчення предмета, а Y – це кількість годин варіативної складової,
додатково відведених на вивчення цього предмета. Зазначені години
заносяться до класного журналу на сторінку відповідного предмета
інваріантної складової. Слід зазначити, що розробляючи календарне
планування в такому випадку вчитель самостійно вирішує питання щодо
збільшення кількості годин на вивчення тих чи інших тем в порівнянні з
передбаченими навчальною програмою.
У випадку, коли години варіативної складової відводяться на
курси за вибором, у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси
та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути 9 - 70-ти
годинні. За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за
вибором може здійснюватися на сторінках класного журналу або у
окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів
також приймається навчальним закладом.
Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для
окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких
навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В
окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні
заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання
навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної
ради.
У спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах
дозволяється за рахунок загального навчального навантаження
збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не
перевищують санітарно-гігієнічних норм.
Класи

5-денний навчальний тиждень

6-денний навчальний тиждень

1

20

22,5

2

22

23

3

23

24

4

23

24

5

28

30

12

6

31

32

7

32

34

8

33

35

9

33

36

10 - 12

33

36

У гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну
освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення
інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання,
комп’ютерна графіка тощо).
Загальноосвітні
навчальні
заклади
можуть
розробляти
індивідуальні та експериментальні варіанти робочих навчальних планів.
Експериментальні чи індивідуальні варіанти робочих навчальних
планів розробляються у випадку коли:
- планується вивчення інтегрованих предметів інваріантної
складової, не передбачених Типовими планами;
вивчення
окремих
предметів
здійснюється
за
експериментальними (авторськими) програмами;
- навчальний заклад бере участь у Всеукраїнських (регіональних)
експериментах внаслідок яких вносяться зміни до інваріантної складової
Типових навчальних планів;
- заклад працює у режимі «повного дня».
Індивідуальні та експериментальні робочі навчальні плани, в
обов’язковому порядку, щороку затверджуються Міністерством освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій
та погоджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
до 25 серпня.
До індивідуальних навчальних планів додаються копії документів,
які спонукали їх розроблення (накази про експериментальну роботу, копії
документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства
авторським та експериментальним програмам тощо).
Індивідуальні робочі плани розробляються та затверджуються в
установленому порядку тільки для класів, в навчальних планах яких
передбачено зазначені вище зміни.
Звертаємо увагу на те, що всі навчальні програми, що
використовуються в навчально-виховному процесі, повинні мати
відповідний гриф Міністерства.
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Зразок таблиці розподілу навчального часу для основної школи.
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
6-А 6-Б 7-А 7-Б 8-А 8-Б

5-А

5-Б

9-А

9-Б

Інваріантна складова

Укр.
мова
навч

Вивч 2
іноз.
мов

Укр.
мова
навч

Вивч 2
іноз.
мов

Укр.
мова
навч

Вивч 2
іноз.
мов

Укр.
мова
навч

Вивч 2
іноз.
мов

Укр.
мова
навч

Вивч 2
іноз.
мов

Українська мова
Українська література
Іноземна мова
Друга іноземна мова
Світова література
Історія України
Всесвітня історія
Правознавство
Етика
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Художня культура
Математика
Алгебра
Геометрія

3,5
2
3,5
2
1
1
1
1
4
1

3,5
2
3,5
2
2
1
1
1
1
4
1

3
2
3
2
1
1
1
1
1
4
1

3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
4
1

3
2
3
2
1
1
1
1
2,5
1,5
-

3
2
3
2
2
1
1
1
1
2,5
1,5
-

2
2
2
2
1,5
1
1
2
2
-

2+1
2
2
2
2
1,5
1
1
2
2
-

2
2
2
2
1,5
1
1
1
2
2
-

2+1
2
2
2
2
1,5
1
1
1
2
2
-

Біологія
Географія
Фізика
Хімія
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров’я
Фізична культура
Разом (без фіз.
культури)
Варіативна складова
Курси за вибором:
Основи споживчих
знань
Іноземна література
Історичні постаті
Винаходи сучасності
Факультативи,
індивідуальні заняття:
Природознавство
Світова література
Всесвітня історія
Фізика
Іноземна мова

1
1
2,5
22

1
1
2
24

2
1
1
2,5
24

2
1+1
1
2
26+1

2
2
1
1
2
1
2,5
27

2
2
1
1
2
1
2
29

2
2
3
3
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
3
3
3
3
25,5 27,5+1 27,5 29,5+1

2,5
1
1

1
1

2,5
1
1

1
-

1,5
-

0,5
-

5,5
1,5
0,5

Гранично
допустиме
навчальне навантаження
на одного учня

23

Природознавство

1

2

-

1
1

3

-

-

-

0,5
0,5
4

31

1
1
1
1
27

0,5
0,5
0,5

27

25

29

27

3,5
1,5

3,5
2
0,5

1,5
-

0,5
1

0,5
0,5
0,5
1,5

1

1

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

33

28

33

14
Всього (без урахування
поділу класів на групи)

27

27

29

Директор
департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти

29

31

31

34

34

34

О. В. Єресько

34
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Великомихайлівська районна державна адміністрація
Одеська область
Відділ
освіти
НАКАЗ
від 15 березня 2012 р.
Про участь у Всеукраїнській
«Дай руку, першокласнику!»

№ 69
акції

З метою створення сприятливих умов для навчання шестирічок,
впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,
враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 30.01.2012р. №31/9-66 щодо проведення Всеукраїнської акції
«Дай руку, першокласнику!», листа від 07.02.2012р. №1/9-88 «Про
невідкладні завдання на найближчий час та наказу управління освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації №117-ОД від
07.03.2012р.
«Про участь у Всеукраїнській акції «Дай руку,
першокласнику!»
Н А К А З У Ю:
Відділу освіти та директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
1.1.Взяти до уваги рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 30.01.2012р. №31/9-66 щодо проведення Всеукраїнської
акції «Дай руку, першокласнику!».
1.2. Залучити до проведення Всеукраїнської акції «Дай руку,
першокласнику!» меценатів, спонсорів тощо.
1.3.Забезпечити проведення:
- педагогічних рад у школах, колегій відділу освіти на тему «Готовність
початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти»;
- зустрічей із вчителями, що набирають перші класи;
- семінарів – практикумів з батьками першокласників із проблем
підготовки учнів до шкільного життя;
- екскурсії майбутніх першокласників і їх батьків до загальноосвітніх
навчальних закладів, знайомство з першою вчителькою;
- облаштування у класній кімнаті парти для батьків першокласників.
1.4. Вжити заходів щодо забезпечення:
- організації умов для гарячого харчування;
- облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі продовженого
дня, сформованої з учнів першого класу;
- облаштування приміщення для організації рухливих ігор (щонайменше
одного на паралель класів) з необхідним обладнанням;
- обладнання відокремлених туалетних кімнат;
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- обладнання відокремлених гардеробів з обов'язковим відділенням секцій
для кожного класу;
- дотримання вимог нормативних документів щодо приймання дітей до 1го класу;
- дотримання вимог Державних санітарних правил і норм влаштування,
утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально –
виховного процесу.
1.5. Про вжиті заходи інформувати районний відділ освіти до 20.07.2012р.
2. Методисту РМК з початкової освіти Васильєвій О.В. узагальнити
матеріали та інформувати управління освіти і науки обласної державної
адміністрації до 01.08.2012р.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти

Т.С.Толмачевська
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Методичні рекомендації семінару-практикуму заступників директорів
та керівників шкільних методичних об'єднань з початкової освіти
"Розвиток інноваційного освітнього середовища в умовах
здійснення наступності між дошкільною і початковою освітою"
26 січня 2012 року
З метою забезпечення наступності між дошкільною і початковою
освітою щодо модернізації навчально-виховного процесу, розвитку
інноваційного освітнього середовища та дослідно-експериментальної
діяльності учасники семінару-практикуму рекомендують:
1. Створювати сприятливі умови для спільної інноваційної діяльності
педагогічних колективів ДНЗ та ЗОШ І ступеня району.
2. Здійснювати обмін досвідом з інноваційної діяльності між
дошкільними закладами та початковими класами загальноосвітніх
шкіл району.
3. Вчителям початкових класів пропагувати ідеї і принципи
особистісно орієнтованого навчання за програмою "Крок за кроком"
в ДНЗ району.
4. Обладнати ігрові кімнати в ЗНЗ району для учнів 1 класу.
5. Забезпечувати психологічний супровід інноваційної в дошкільних
навчальних закладах та початковій школі.
6. Провести у 2012/2013 навчальному році спільну психологопедагогічну конференцію "Проблеми та перспективи забезпечення
наступності між ДНЗ та ЗОШ І ступеня".

Васильєва О.В., методист міського методичного кабінету
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Методичні рекомендації семінару вчителів 4-х класів
"Методичні механізми реалізації галузей нового Державного
стандарту"
14 лютого 2012 року
З метою успішної реалізації нового Державного стандарту початкової
загальної освіти згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.11
№ 462:
1. В
методичних
об'єднаннях
учителів
початкових
класів
загальноосвітніх шкіл міста створити динамічні групи щодо
вивчення змісту освітніх галузей нового Державного стандарту.
2. Створювати умови щодо забезпечення результативної складової
засвоєння змісту навчальних програм початкової загальної освіти.
3. Ознайомитись з нормативно-правовим забезпеченням навчальновиховного процесу в початкових класах.
4. Використовувати діяльнісні методи навчання і виховання молодших
школярів (проектні технології, розвиток критичного мислення, ігрові
технології, проблемний метод тощо) з метою якісної реалізації нових
навчальних програм.
5. Здійснювати компетентісний підхід щодо впровадження особистісно
орієнтованих і розвивальних моделей навчально-виховного процесу.
6. Забезпечувати співпрацю з батьками як учасниками навчальновиховного процесу, знайомити їх з новими вимогами нового
Державного стандарту початкової загальної освіти.
Сприяти особистісно-соціальному та інтелектуальному розвитку
молодших школярів на міжпредметній основі як інтегрованого результату
предметних і міжпредметних компетенцій.

Васильєва О.В., методист міського методичного кабінету
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Інформація
про впровадження Державного стандарту початкової загальної
освіти у Великомихайлівському районі
З метою створення сприятливих умов для навчання
шестирічок, впровадження нового Державного стандарту початкової
загальної освіти, враховуючи рекомендації Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 30.01.2012р. №31/9-66 щодо
проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!», листа
від 07.02.2012р. №1/9-88 «Про невідкладні завдання на найближчий
час та наказу управління освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації №117-ОД від 07.03.2012р. «Про участь у Всеукраїнській
акції «Дай руку, першокласнику!» виданий наказ
№ 69 від
15.03.2012р. , на виконання рішення №2 від 29 лютого 2012р. колегії
відділу освіти на тему «Готовність початкової
школи до
впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»
розроблено заходи, згідно яких:
1.В усіх ЗНЗ району проведено педагогічні ради на тему
«Готовність початкової
школи до впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти»;
2. Проведено зустрічі із вчителями, що набирають перші класи. 28
березня 2012 року методистами районного методичного кабінету
відділу освіти на базі Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – гімназія» проведено методичну сесію, в рамках якої
відбувся Ярмарок педагогічних ідей і технологій, творчі звіти
вчителів, що атестуються, презентація робіт, районні методичні
об’єднання вчителів 1-4класів. В ході засідання
районного
методичного об’єднання
вчителів 4 класу(протокол №3 від
28.03.2012р., присутніх -29 вчителів) методистом РМК з початкової
освіти Васильєвою О.В. до відома вчителів 4 класу було доведено
наказ управління освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації №117-ОД від 7 березня 2012 року «Про участь у
Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!», Постановою
Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та
Базового навчального плану. Керівник
РМО Балакан Р.Ю.
ознайомила вчителів з основними положеннями та державними
вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 1 класу.
Рекомендації членам засідання:
Вивчити
основні
положення
Державного
стандарту,
використовуючи
знання
під
час
планування
роботи
з
першокласниками.
- Опрацювати Програму середньої загальноосвітньої школи для
1класу.
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- Скласти план щодо роботи з батьками майбутніх першокласників
із проблем підготовки учнів до шкільного життя;
- провести екскурсії майбутніх першокласників і їх батьків до
загальноосвітніх навчальних закладів, знайомство з першою
вчителькою;
- облаштувати у класній кімнаті парти для батьків першокласників.
3.Вжити заходів щодо забезпечення:
- організації умов для гарячого харчування;
- облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі
продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;
- облаштування приміщення для організації рухливих ігор
(щонайменше одного на паралель класів) з необхідним обладнанням;
- дотримання вимог нормативних документів щодо приймання дітей
до 1-го класу;
- дотримання вимог Державних санітарних правил і норм
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально – виховного процесу.
4.На засіданні РМО вчителів іноземної мови (протокол №4 від
28.03.12р) заслуховувалось питання «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти» та Базового навчального
плану та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1 класу з іноземної мови.
4. Із Переліку підручників для учнів 1 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» , отримано
не було. Ознайомлені вчителі із підручником Скворцової С.О.,
Онопрієнко О.В. Математика 1 клас.
5. На виконання статті 19 Закону України "Про дошкільну освіту",
листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р. №1/9-263
"Про організацію обліку дітей дошкільного віку", з 2007 р.
здійснюється облік дітей дошкільного віку. У Великомихайлівському
районі діє 7 дошкільних навчальних закладів, в тому числі 3 НВК (с.
Велике Плоске, с. Новоселівка, с. Слов'яносербка ). Всього в районі
налічується 2295 дітей віком від 0 до 6 років, охоплено дошкільною
освітою 869 дитини, з них: 359 дітей виховуються у 4 дошкільних
навчальних закладах,
82 дитини - у дошкільних групах 3 НВК
("Загальноосвітня школа 1-111ступенів – дитячий садок»"). Не
залишаються поза увагою і діти, які через незалежні від них
обставини не відвідують дошкільний заклад, у сільських населених
пунктах, де відсутні типові приміщення дошкільних навчальних
закладів, робота з дошкільної освіти реалізуються при ЗНЗ, в яких
було створено 20 груп з
короткотривалим часом перебування із загальною кількістю дітей –
368 та групи соціально – педагогічного патронату, в них дітей – 60.
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Вчителями проводяться індивідуальні заняття з дітьми, консультації
для батьків.
Всіма формами дошкільної освіти в районі охоплено 72% від
загальної кількості дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей
п’ятирічного віку.
6. В 2011-12 навчальному році у 1 класі навчається 318 учнів (26
класів);
2 класів – 27 ; 334 учнів, 3 класів – 25 ; 323 учнів,
4 класів – 26; 343 учнів.
Класів – комплектів - 104 ;
1318 учнів, у них працюють 116 вчителів.
Вчителів –
пенсіонерів – 8.
Проводячи попередній моніторинг, з'ясувалось, що у 1 класі 201213 н.р. буде навчатись 339 учнів.
6. Запровадження в навчально – виховний процес шкіл
інформаційно – комунікаційних технологій є вимогою часу. Станом
на березень 2012 року у закладах освіти встановлено 22 навчальних
комп’ютерних комплекси. У 18 закладах району встановлено по
одному НКК, а у Великомихайлівському НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
гімназія», Цебриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів мають по два НКК .
Всього в ЗНЗ працює 254 комп'ютери: в кабінеті інформатики – 197
комп'ютерів, предметних кабінетах – 8, бібліотеках – 5. Кількість
учнів на 1 комп'ютер у загальноосвітніх закладах району І-ІІ ступенів
складає 37 чоловік, І-ІІІ ступенів – 38. Мультимедійними проекторами
користуються колективи вчителів та учнів Великомихайлівського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія», Великомихайлівської ЗОШ І-ІІІ
ступенів №2, Великоплосківського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
дитячий садок», Гребениківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Новоселівського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок», Цебриківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів; мультимедійні дошки мають Новоселівський НВК «ЗОШ ІІІІ ступенів-дитячий садок», Цебриківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Найважливішою задачею інформатизації освіти є підготовка
педагогічних кадрів в галузі ІКТ. Організовано навчання педагогів за
однією з освітніх програм «Intel® Навчання для майбутнього». Із 28
учителів, які будуть працювати у 1 класі 2012-13 навчальному році,
11 володіють комп’ютером на рівні активний користувач(39%),
15вчителів (53%)- на рівні початківець, 2 вчителя пенсійного віку за
станом здоров'я не користуються комп’ютером.
7. Станом на 01.04.2012р. із 37 вчителів, які викладають іноземну
мову у початкових класах, 26 викладають англійську мову, 11 –
німецьку мову.
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Рішення
колегії відділу освіти Великомихайлівської райдержадміністрації
від 22.06.12 року №2
Про впровадження Державного
стандарту початкової загальної
освіти у Великомихайлівському районі
Заслухавши та обговоривши інформацію «Про впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти у Великомихайлівському районі»,
колегія зазначає, що по даному питанню приділяється належна увага з
боку районного відділу освіти, адміністрації та педагогічних колективів
навчальних закладів району.
З метою створення сприятливих умов для навчання шестирічок,
впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти,
враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 30.01.2012р. №31/9-66 щодо проведення Всеукраїнської акції
«Дай руку, першокласнику!», листа від 07.02.2012р. №1/9-88 «Про
невідкладні завдання на найближчий час та наказу управління освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації №117-ОД від
07.03.2012р.
«Про участь у Всеукраїнській акції «Дай руку,
першокласнику!» виданий наказ № 69 від 15.03.2012р. , на виконання
рішення №2 від 29 лютого 2012р. колегії відділу освіти на тему
«Готовність початкової школи до впровадження Державного стандарту
початкової загальної освіти» розроблено заходи, згідно яких:
1.В усіх ЗНЗ району проведено педагогічні ради на тему «Готовність
початкової школи до впровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти»;
2. Проведено зустрічі із вчителями, що набирають перші класи. 28 березня
2012 року методистами районного методичного кабінету відділу освіти на
базі Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія» проведено
методичну сесію, в рамках якої відбувся Ярмарок педагогічних ідей і
технологій, творчі звіти вчителів, що атестуються, презентація робіт, районні
методичні об’єднання вчителів 1-4класів. В ході засідання районного
методичного об’єднання вчителів 4 класу(протокол №3 від 28.03.2012р.,
присутніх -29 вчителів) методистом РМК з початкової освіти Васильєвою
О.В. до відома вчителів 4 класу було доведено наказ управління освіти і
науки Одеської обласної державної адміністрації №117-ОД від 7 березня
2012 року «Про участь у Всеукраїнській акції «Дай руку, першокласнику!»,
Постановою Кабінету Міністрів України №462 від 20 квітня 2011 року «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної
освіти» та
Базового навчального плану. Керівник РМО Балакан Р.Ю. ознайомила
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вчителів з основними положеннями та державними вимогами до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів 1 класу. Рекомендації членам засідання:
- Вивчити основні положення Державного стандарту,
використовуючи знання під час планування роботи з
першокласниками.
- Опрацювати Програму середньої загальноосвітньої школи для
1класу.
- Скласти план щодо роботи з батьками майбутніх
першокласників із проблем підготовки учнів до шкільного життя;
- провести екскурсії майбутніх першокласників і їх батьків до
загальноосвітніх навчальних закладів, знайомство з першою
вчителькою;
- облаштувати у класній кімнаті парти для батьків
першокласників.
3.Вжити заходів щодо забезпечення:
- організації умов для гарячого харчування;
- облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі
продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;
- облаштування приміщення для організації рухливих ігор
(щонайменше одного на паралель класів) з необхідним обладнанням;
- дотримання вимог нормативних документів щодо приймання
дітей до 1-го класу;
- дотримання вимог Державних санітарних правил і норм
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально – виховного процесу.
4.На засіданні РМО вчителів іноземної мови (протокол №4 від
28.03.12р) заслуховувалось питання «Про затвердження Державного
стандарту початкової загальної освіти» та Базового навчального
плану та державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки
учнів 1 класу з іноземної мови.
4. Із Переліку підручників для учнів 1 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, які отримали гриф «Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» , отримано
не було. Ознайомлені вчителі із підручником Скворцової С.О.,
Онопрієнко О.В. Математика 1 клас.
5.
На виконання статті 19 Закону України "Про дошкільну
освіту", листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 р.
№1/9-263 "Про організацію обліку дітей дошкільного віку", з 2007 р.
здійснюється
облік
дітей
дошкільного
віку.
У
Великомихайлівському районі діє 7 дошкільних навчальних закладів,
в тому числі 3 НВК (с. Велике Плоске, с. Новоселівка, с.
Слов'яносербка ). Всього в районі налічується 2295 дітей віком від
0 до 6 років, охоплено дошкільною освітою 869 дитини, з них:
359 дітей виховуються у 4 дошкільних навчальних закладах, 82
дитини - у дошкільних групах 3 НВК ("Загальноосвітня школа 1-
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111ступенів – дитячий садок»"). Не залишаються поза увагою і діти,
які через незалежні від них обставини не відвідують дошкільний
заклад, у сільських населених пунктах, де відсутні типові
приміщення дошкільних навчальних закладів, робота з дошкільної
освіти реалізуються при ЗНЗ, в яких було створено 20 груп з
короткотривалим часом перебування із загальною кількістю дітей –
368 та групи соціально – педагогічного патронату, в них дітей – 60.
Вчителями проводяться індивідуальні заняття з дітьми, консультації
для батьків.
Всіма формами дошкільної освіти в районі охоплено 72% від загальної
кількості дітей віком від 3 до 6 років та 100% дітей п’ятирічного віку.
6. В 2011-12 навчальному році у 1 класі навчається 318 учнів (26 класів);
2 класів – 27 ; 334 учнів, 3 класів – 25 ; 323 учнів, 4 класів – 26; 343
учнів.Класів – комплектів - 104 ; 1318 учнів, у них працюють 116 вчителів.
Вчителів – пенсіонерів – 8.
Проводячи попередній моніторинг, з'ясувалось, що у 1 класі 2012-13 н.р.
буде навчатись 339 учнів.
6. Запровадження в навчально – виховний процес шкіл інформаційно –
комунікаційних технологій є вимогою часу. Станом на березень 2012 року у
закладах освіти встановлено 22 навчальних комп’ютерних комплекси. У 18
закладах району встановлено по одному НКК, а у Великомихайлівському
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія», Цебриківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
мають по два НКК . Всього в ЗНЗ працює 254 комп'ютери: в кабінеті
інформатики – 197 комп'ютерів, предметних кабінетах – 8, бібліотеках – 5.
Кількість учнів на 1 комп'ютер
у загальноосвітніх закладах району І-ІІ
ступенів складає 37 чоловік, І-ІІІ ступенів – 38. Мультимедійними
проекторами
користуються
колективи
вчителів
та
учнів
Великомихайлівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – гімназія»,
Великомихайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Великоплосківського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок», Гребениківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
Новоселівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-дитячий садок», Цебриківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів; мультимедійні дошки мають Новоселівський НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів-дитячий садок», Цебриківська ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Найважливішою задачею інформатизації освіти є підготовка педагогічних
кадрів в галузі ІКТ. Організовано навчання педагогів за однією з освітніх
програм «Intel® Навчання для майбутнього». Із 28 учителів, які будуть
працювати у 1 класі 2012-13 навчальному році, 11 володіють комп’ютером
на рівні активний користувач(39%), 15вчителів (53%)- на рівні початківець, 2
вчителя пенсійного віку за станом здоров'я не користуються комп’ютером.
7. Станом на 1.04.12р. 37вчителів, які викладають іноземну мову у
початкових класах, із них 26 викладають англійську мову, 11 – німецьку
мову.
Виходячи з вище викладеного колегія по освіті
Вирішила:
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Інформацію
«Про впровадження Державного стандарту початкової
загальної освіти у Великомихайлівському районі», взяти до відома.
1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів:
1.1.Забезпечити проведення:
- педагогічних рад у школах, колегій відділу освіти на тему
«Готовність початкової
школи до впровадження Державного
стандарту початкової загальної освіти»;
- зустрічей із вчителями, що набирають перші класи;
- семінарів – практикумів з батьками першокласників із проблем
підготовки учнів до шкільного життя;
- екскурсії майбутніх першокласників і їх батьків до загальноосвітніх
навчальних закладів, знайомство з першою вчителькою;
- облаштування у класній кімнаті парти для батьків першокласників.
1.2. Вжити заходів щодо забезпечення:
- організації умов для гарячого харчування;
- облаштування кімнат для денного відпочинку (сну) в групі
продовженого дня, сформованої з учнів першого класу;
- облаштування приміщення для організації рухливих ігор
(щонайменше одного на паралель класів) з необхідним обладнанням;
- обладнання відокремлених туалетних кімнат;
- обладнання відокремлених гардеробів з обов'язковим відділенням
секцій для кожного класу;
- дотримання вимог нормативних документів щодо приймання дітей
до 1-го класу;
- дотримання вимог Державних санітарних правил і норм
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально – виховного процесу.
1.3. Про вжиті заходи інформувати районний відділ освіти до
20.07.2012р.
2. Методисту РМК з початкової освіти Васильєвій О.В. узагальнити
матеріали та інформувати управління освіти і науки обласної
державної адміністрації до 01.08.2012р.
2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Голова колегії по освіті

Толмачевська Т.С.

Секретар колегії

Остапук О.Ф.
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Список учителів загальноосвітніх шкіл
Великомихайлівського району,
які будуть працювати класоводами 1-х класів
у 2012/2013 навчальному році
№
п/п

П. І. П.

1.

Антоненко Світлана
Василівна

2.

Балакан Римма
Юріївна
Лисаковська Лідія
Дмитрівна

3.

Ровенко Лариса
Павлівна

4.

Тіханська Катерина
Олександрівна

5.

Таран Ніна
Леонідівна

6.

Шумейко Людмила
Олександрівна
Левченко Оксана
Володимирівна
-

7.

Заклад

Стаж

32
Великококомарівська
ЗОШ 1-111 ступенів
В.Михайлівський
35
НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенівгімназія»
В.Михайлівська
ЗОШ 1-111 ступенів
№2
В.Плосківський НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенівдитячий садок»
Гребіницька ЗОШ 1111 ступенів

34

Новоборисівська
ЗОШ 1-111 ступенів

8

31

36

29

24

8.

Бондаренко
Людмила Іванівна

Новоселівський НВК
«ЗОШ 1-111
ступенів-дитячий
садок».
Новопетрівська ЗОШ 34
1-111 ступенів

9.

Пейчева Євгенія
Василівна

Першотравнева ЗОШ 42
1-111 ступенів

Ровенчак Олена
Олександрівна
10. Александрук
Катерина
Костянтинівна
11. Тульба Лілія
Миколаївна

19

12. Перстньова Олеся
Іванівна

Петрівська ЗОШ 1111 ступенів

2

Полєзнєнська ЗОШ
1-111 ступенів

24

Слов’яносербський
НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів
– дитячий садок»

8

Спеціальність
за дипломом
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів

вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів

Категорія
вища, ст.
учитель

Останній
рік
атестації
2008

Вища,
2009
вч.методист
Вища,
ст..вчитель
вища, ст.
учитель

2012

І

2008

І

2010

І

2011

І

2012

Сп.,
ст..вчитель

2010

спеціаліст

2008

2012

спеціаліст

І

2008

перша

2011
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№
п/п

П. І. П.

13.

Ладика Анна
Миколаївна

14.

Таліпова Любов
Семенівна

15.

Заклад
Соше-Острівська
ЗОШ 1-111 ступенів

Стаж
1

Тростянецька ЗОШ
1-111 ст.

37

Попович Світлана
Борисівна

Цебриківська ЗОШ
1-111 ступенів.

1

16.

Чумак Анастасія
Степанівна

Великозименівська
ЗОШ 1-11 ступенів

7

17.

Тиханська Ольга
Михайлівна

Великоплосківська
ЗОШ 1-11 ступенів

38

18.

Гончар Любов
Володимирівна

Кіровська ЗОШ 1-11
ступенів

29

19.

Стегар Надія
Григорівна

Мигаєвська ЗОШ 111 ступенів

22

20.

Олійник Людмила
Григорівна

Новоолександрівська
ЗОШ 1-11 ступенів

5

21.

Іванова Віра
Василівна

Новосавицька ЗОШ
1-11 ступенів.

24

22.

Авторенко Ольга
Анатоліївна

Стоянівська ЗОШ 111 ступенів

23

23.

Терзман Валентина
Олександрівна

Цебриківська ЗОШ
1-11 ступенів

25

24.

Тряско Олена
Василівна

Цибулівська ЗОШ 111 ступенів

21

25.

-

Чапаєвська ЗОШ 111 ст.

Спеціальність
за дипломом
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів
вчитель
початкових
класів

Категорія

Останній
рік
атестації

спеціаліст

І

2011

спеціаліст

спеціаліст

Сп.,
ст..вчитель

2010

Сп.,
ст..вчитель

2008

І

2008

спеціаліст

спеціаліст

2008

І

2009

спеціаліст

2010

спеціаліст

2010
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Список вчителів, що викладатимуть інформатику в 2 класі за
курсом «Сходинки до інформатики»
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

П.І.Б. працівника

Назва закладу

Мельник Руслана Великомихайлівський
Володимирівна
НВК «ЗОШ І-ІІ
ступенів-гімназія»
Головацька Альона Великомихайлівський
Сергіївна
НВК«ЗОШ І-ІІ
ступенів-гімназія»
Дубенко Людмила Великомихайлівський
Аркадіївна
НВК «ЗОШ І-ІІ
ступенів-гімназія»
Гоцалюк
Тетяна Великокомарівської
Іванівна
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Шевчук В'ячеслав
Вікторович
Воронцова Тетяна
Василівна
Соколова
Павлівна

8.

Наталя

Дубило
Ольга
Володимирівна
9. Кучмій
Світлана
Дмитрівна
10. Левченко Оксана
Володимирівна
11. Мітіна
Василівна

Великомихайлівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2
Великоплосківський
НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-д/садок»
Великоплосківський
НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів-д/садок»
Гребениківська ЗОШ ІІІІ ступенів
Новоборисівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів
Новоборисівська ЗОШ
І-ІІІ ступенів

Олена Новоселівський НВК
НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів –д/садок»
12. Кравченко Оксана Новопетрівська ЗОШ ІІванівна
ІІІ ступенів
13. Корнєцова
Першотравнева ЗОШ ІАнастасія
ІІІ ступенів
Анатоліївна
14. Александрук
Петрівська ЗОШ І-ІІІ
Тетяна Сергіївна
ступенів
15. Тульба
Миколаївна
16. Мордванюк
Михайлівна

Фах

Категорія

Стаж

Вчитель
труд спеціаліст
навчання
та
інформатики
Вчитель
І
математики та
інформатики
Вчитель фізики
вища

1

Вчитель
початкових
класів
Вчитель
математики
Вчитель
початкових
класів
Вчитель
початкових
класів
Вчитель
математики
Вчитель фізики,
математики
Вчитель
початкових
класів
Вчитель
початкових
класів
Вчитель фізики,
інформатики
Вчитель
інформатики

спеціаліст

20

І

9

І

19

І

19

спеціаліст

9

І

27

І

7

спеціаліст

26

І

19

-

1

І

15

І

23

І

23

Вчитель
математики,
фізики
Лілія Полезненська ЗОШ І-ІІІ Вчитель
ступенів
початкових
класів
Ірина Слов'яносербський
Вчитель
НВК «ЗОШ І-ІІІ
початкових
ступенів -д/садок»
класів

15

23

29
17. Бугера
Людмила
григорівна
18. Ізбаш
Тетяна
Степанівна

Соше – Острівська
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ
ступенів

19. Драгунов
Ігор
Олександрович
20. Лаговська Наталя
Сергіївна
21. Чебану
Тетяна
Федорівна
22. Громова Тетяна
Дмитрівна

Цебриківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Великозименівська
ЗОШ І-ІІ ступенів
Великоплосківська
ЗОШ І-ІІ ступенів
Кіровська ЗОШ І-ІІ
ступенів

23. Стегар Надія
Григорівна

Мигаївська ЗОШ І-ІІ
ступенів

24. Рябушенко Ольга
Сергіївна
25. Годун Юлія
Ігорівна
26. Мерзлюк Євгеній
Юрійович

Новоолександрівська
ЗОШ І-ІІ ступенів
Новосавицької ЗОШ ІІІ ступенів
Стоянівська ЗОШ І-ІІ
ступенів

27. Бурлаченко
Світлана
Михайлівна
28. Тряско Олена
Василівна

Цебриківська ЗОШ І-ІІ
ступенів

29. Іванова Віра
Миколаївна

Чапаївська ЗОШ І-ІІ
ступенів

Цибулівська ЗОШ І-ІІ
ступенів

Вчитель
інформатики
Вчитель
початкових
класів
Інженермеханік
Вчитель історії

спеціаліст

3

спеціаліст

24

ІІ

13

спеціаліст

7

Вчитель
інформатики
Вчитель
української мови
та літератури
Вчитель
початкових
класів
Вчитель
математики
Вчитель
інформатики
Вчитель
початкових
класів,
інформатики
Вчитель
математики

ІІ

8

Спеціаліст

2

І

22

Вчитель
початкових
класів
Вчитель
початкових
класів

І
-

1

спеціаліст

6

спеціаліст

4

спеціаліст

20

І

19

30
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