Пояснювальна записка до робочого навчального плану Бородянської
спеціалізованої школи – загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів № 2
з поглибленим вивченням окремих предметів на 2017/2018
При формуванні робочого навчального плану враховані вимоги Законів
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про
загальноосвітній навчальний
заклад», від 20.04.2011 №462 «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від
23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і
повної загальної середньої освіти», наказів Міністерства освіти і науки
України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження Концепції профільного
навчання у старшій школі», від 06.08.2014 № 905 «Про завершення дослідноекспериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у
початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у
загальноосвітніх навчальних закладах», наказу Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 10.07.2012 № 797 «Про продовження
впровадження науково-педагогічного проекту Інтелект України» в практику
роботи загальноосвітніх навчальних закладів України.
Робочий навчальний план розроблено відповідно до листа Міністерства
освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018
навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:
 для 1-А, 2-А, 3-А, 3-Б, 4-В класів – за Типовими навчальними планами
початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з
наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 №460
(додаток 1);
 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-В,
2-В, 3-В, 4-Б класи – за Типовими навчальними планами початкової
школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 10.06.2011 №572, із змінами згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 4);
 для 1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-А, 5-А, 6-Б, 7-Б, 9-В класів, які працюють за
педагогічною технологією «Росток» за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 №905
(додаток 3 таблиці 1,3);
 для 1-Б, 2-Б класів, які працюють за науково-педагогічним проектом
«Інтелект України» за Типовими навчальними планами загальноосвітніх
навчальних закладів І-ІІ ступенів, затвердженими наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 10.07.2012 №797 (додаток 4);
 для 5-В, 5-Г, 6-А, 6-В, 7-А, 7-В, 7-Г, 8-Б, 8-В, 9-Г – за Типовими
навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
українською мовою, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,











молоді та спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014
№1465; наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 №855
(додатки 1,12);
для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 5-Б
клас – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням українською мовою, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012
№409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
29.05.2014 №664), із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки
України від 12.12.2014 №1465; наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.08.2015 №855 (додаток 3);
для 8-А, 9-А, 9-Б класів з поглибленим вивченням окремих предметів за
Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ
ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки,молоді та
спорту України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465; наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 №855 (додаток 8);
для 10 класу – за Типовими навчальними планами для загальноосвітніх
навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства
освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 зі змінами, внесеними
наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657
(додаток 5);
11-А, 11-Б класів – за Типовими навчальними планами для
загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 зі змінами,
внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014
№657 (додатки 8, 10).
відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх
навчальних
закладах,
затвердженого
наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03.02.2016 №184/2831, організовано
індивідуальне навчання Морзе Назару, учню 5-Б класу, та Кошці
Ангеліні, учениці 9-А класу, за Типовими навчальними планами
загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 03.04.2012 №409 (в редакції наказу Міністерства освіти і
науки України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 №1465; наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 №855 (додаток 1).
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Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем.
Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується через
реалізацію інваріантної та варіативної складових робочого навчального
плану.
У робочому навчальному плані передбачено додаткові години на
поглиблене вивчення предметів, допрофільне та профільне навчання,
спецкурси, курси за вибором, факультативні та індивідуальні заняття.
Враховуючи освітні запити учнів, батьків, зважаючи на матеріальнотехнічну базу, кадрове забезпечення, результати психологічної діагностики
допрофільна підготовка здійснюється за рахунок варіативної складової у 8-А,
9-А, 9--Б (класи поглибленого вивчення математики, історії, української мови
та літератури). За педагогічною технологією «Росток» навчаються 1-Г, 2-Г, 3Г, 4-А, 5-А, 6-Б, 7-Б, 9-В класи. За науково-педагогічним проектом «Інтелект
України» сформовано 1-Б клас, функціонує – 2-Б клас. Відкрито
спеціалізований клас з поглибленим вивченням англійської мови – 1-В,
функціонуватимуть спеціалізовані класи з поглибленим вивченням
англійської мови – 2-В, 3-В, 4-Б класи. Організовано профільне навчання:10
клас – природничо-математичний напрям (математичний профіль); 11-А клас
– технологічний напрям (інформаційно-технологічний профіль), 11-Б клас –
суспільно-гуманітарний напрям (історичний профіль).
За мережею на 2017/2018 рік у школі – 36 класів, 906 учнів: з них – 15
класів І ступеня – 402 учні, 18 класів – ІІ ступеня – 432 учні, 3 класи – ІІІ
ступеня – 72 учні.
Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2017/2018 навчальний рік розпочинається 01 вересня Днем знань,
закінчується святом «Останнього дзвоника» та врученням документів про
освіту.
Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:
І семестр – з 01 вересня до 29 грудня;
ІІ семестр – з 15 січня до 25 травня.
Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:
осінні – з 30 жовтня до 05 листопада;
зимові – з 30 грудня до 14 січня;
весняні – з 26 березня до 01 квітня.
Навчальні екскурсії для учнів 1-4 класів, навчальна практика та
навчальні екскурсії для учнів 5-8, 10 класів проводитимуться протягом
навчального року (рішення педагогічної ради школи, протокол від 31.08.2017
№14).
Відповідно до статті 34 Закону України «Про загальну середню освіту»
навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації
випускників початкової, основної,старшої школи за формою та у терміни,
визначені Міністерством освіти і науки України, відповідно до Положення
про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної
середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14 лютого 2015 року за № 157/26602.
У структуру навчального року можуть бути внесені зміни.
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Основні особливості використання робочого навчального плану
1. Основні особливості робочого навчального плану початкової школи
 учні 1-Г, 2-Г, 3-Г, 4-А класів навчатимуться за педагогічною
технологією «Росток»;
 відповідно до Правил конкурсного приймання учнів (схвалено на
спільному засіданні педагогічної ради та ради школи, протокол від
06.06.2010 №15, затверджено відділом освіти Бородянської районної
державної адміністрації 09.06.2010 року) відкрито спеціалізований
клас поглибленого вивчення англійської мови – 1-В, продовжують
поглиблено вивчати англійську мову учні 2-В, 3-В, 4-Б класів;
 за
науково-педагогічним
проектом
«Інтелект
України»
навчатимуться учні 1-Б та 2-Б класів;
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№128та з метою якісного проведення навчальних занять, засвоєння
програмового матеріалу з англійської мови та інформатики
здійснюватиметься поділ класів на групи: 1-А, 2-А, 2-В, 2-Г, 3-А, 3-В,
3-Г, 4-А;
 для посилення індивідуальної роботи з учнями, відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128, при
вивченні англійської мови здійснюється поділ 2-В, 3-В, 4-Б класів на
три групи та 1-В класу на дві групи;
 для виконання програми з інформаційної культури (за педагогічною
технологією «Росток»), предмета «Навчаємось разом» (за науковопедагогічним проектом «Інтелект України») у 1-х класах виділено
додаткові години з варіативної складової;
 для виконання програм з музичного та образотворчого мистецтва у
спеціалізованих класах з поглибленим вивченням англійської мови
виділено години з варіативної складової;
 для формування в учнів потреби у пізнанні світу і людини як
біологічної і соціальної істоти, формування економічного мислення
впроваджено курси «Азбука споживача», «Цікава економіка» у 1-А,
2-А;
 з метою ознайомлення учнів з матеріальними та духовними
цінностями
українського
народу;
вивчення
особливостей
українського довкілля, етносу, мови, культури введено курс
«Українознавство» у 1-А, 1-Г, 2-А, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-Г, 4-В.
 визначено розвантажувальний день для 1-х класів – четвер.
2. Основні особливості робочого навчального плану основної та
старшої школи
 профільна та допрофільна підготовка учнів 5-11 класів забезпечується
шляхом поглибленого вивчення окремих предметів та використання
варіативної складової навчального плану;
 згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№128 та з метою якісного проведення навчальних занять, засвоєння
програмового матеріалу з англійської мови, інформатики, трудового
навчання здійснюватиметься поділ класів на групи у класах 5-А, 5-В,
6-А, 6-Б, 7-Б, 7-В, 8-В, 9-Б;
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учні 5-А, 6-Б, 7-Б, 9-В класів продовжуватимуть навчання за
програмою педагогічної технології «Росток»;
згідно з рекомендаціями, що містяться у пояснювальній записці до
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, які
працюють за педагогічною технологією «Росток», на 2017/2018
навчальний рік (лист Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти від 26.03.2014 №14.1/10-934), в пояснювальній записці до
Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ
ступенів, які працюють за педагогічною технологією «Росток», що
затверджені наказом Міністерством освіти і науки України від
06.08.2014 № 905 за рахунок варіативної складової у 6-Б, 7-Б, 9-В
класах введено «Елементи теорії ймовірностей»;
продовжують поглиблено вивчати англійську мову учні 5-Б класу;
на підставі діагностики здатності до навчання в допрофільних класах
відкрито класи з поглибленим вивченням математики – 8-А клас;
продовжено поглиблене вивчення історії – 9-А клас, української
мови та літератури – 9 - Б клас;
у 9-Б класі (поглиблене вивчення української мови та літератури),
здійснено поділ класу на вивчення української мови – дві групи;
учні 5-В, 5-Г, 6-В, 7-А, 7-Г, 8-Б,9-А класів вивчатимуть російську
мову;
10, 11-А, 11-Б класи навчатимуться за профілями;
формувати в учнів розуміння необхідності забезпечити стійкий
розвиток себе, своєї родини, громади, країни та всього людства через
зміну власної поведінки та способу життя буде курс «Уроки для
стійкого розвитку» у 8-Б, 9-Г;
факультативи «Поетика» у 6-А, «Практикум із правопису української
мови» у 8-В, 9-Г, «Практикум із синтаксису української мови» у 11-Б
сприятимуть
духовному
багатству
мовної
особистості,
високорозвиненому грамотному мовленню, формуванню в учнів
уважного ставлення до слова;
з метою підвищення психологічної культури учнів, їхнього
саморозвитку, самовизначення, формування культури спілкування та
навичок ефективної безпечної взаємодії в колективі, запобігання
насилля введено факультативні курси психологічної служби:
«Психологія спілкування» у 5-А, 5-Г, 6-А, 6-Б; «Сходинки до
вершини «Я» у 8-А; «Психологія особистісного вдосконалення» у 10,
11-А;
формуванню в учнів моральних чеснот, християнських цінностей,
свідомої відповідальної особистості, створенню належних моральноетичних умов для самопізнання та самореалізації сприятимуть курс
«Основи християнської етики» у 5-В, 6-В, 7-В, 8-В класах;
з метою організації розвивального навчання, яке передбачає розвиток
учня як особистості для самостійного набуття знань, їх практичного
застосування к повсякденному житті, формування здатності до
5

аналізу та синтезу, бачити відмінності та закономірності, шукати
нестандартні підходи до розв’язання задач введено факультативи у
«Методи розв’язування задач з математики» у 10, 11-А класах;
 для синхроністичного вивчення історії, цілісного уявлення процесів
та подій вітчизняної історії та сьогодення введено факультатив «Моя
громадянська свідомість. Запобігання корупції»;
 естетичному вихованню, збагаченню емоційно-естетичного досвіду,
пробудженню особистісно-позитивного ставлення до мистецьких
цінностей сприятиме факультатив «Музична література» у 6-А класі;
 розвиватимуть інформаційну компетентність учнів курси «Основи
створення комп’ютерних презентацій» у 8-А класі, «Інформаційний
працівник» у 10 класі;
 у 10-11 класах організовано вивчення предмета «Захист Вітчизни»
окремо для юнаків (тематичний план №1) та «Основи медичних
знань» для дівчат (тематичний план №2).
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ПРОГРАМНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
2017/2018 навчальний рік
Профіль

Програма

Учитель

Категорія

Звання

Клас

Природничоматематичний
напрям
(математичний
профіль)

Навчальні програми для 1011 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Алгебра (профільний рівень).
Геометрія (профільний
рівень).
Затверджено наказ МОН
України від 14.07.2016 №826

Сахарук М.М.

вища

метод.

10

Технологічний
напрям
(інформаційнотехнологічний
профіль)

Навчальні програми для 1011 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.
Інформатика (профільний
рівень).
Затверджено наказ МОН
України від 14.07.2016 №826

Сіміненко О.Є.

ІІ

Суспільногуманітарний
напрям (історичний
профіль)

Навчальні програми для 1011 класів загальноосвітніх
навчальних закладів. Історія
України (профільний рівень).
Всесвітня історія (профільний
рівень).
Затверджено наказ МОН
України від 14.07.2016 №826

Кравчук Т.В.

вища

11-А

метод.

11-Б

ПРОГРАМНЕ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСІВ
ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ
2017/2018 навчальний рік
Предмет

Програма

Учитель

Алгебра
Геометрія

Навчальна програма для
поглибленого вивчення
математики в 8-9 класах
загальноосвітніх
навчальних закладів /
Програму підготували
М.І.Бурда та інші. – К.:
Грамота, 2009
Затверджено наказ МОН

Сахарук М.М.

7

Категорія Звання

вища

ст.уч

Клас

8-А

України від 07.06.2017 №804

Історія

Навчальні програми для 8-9
класів для загальноосвітніх
навчальних закладів (класів)
з поглибленим вивчення
окремих предметів (за
новим Державним
стандартом базової і повної
загальної середньої
освіти)/Програму підготували
О.І.Пометун та інші – К.:
Грамота, 2012
Затверджено наказ МОН
України від 13.01.2017 № 52

Кравчук Т.В.

вища

метод.

9-А

Українська мова та Програма для загальноосвітніх
література
навчальних закладів (класів) з
поглибленим вивченням
української мови. 8-9 класи/
Програму підготували
С.О.Караман та інші; за
редакцією С.О.Карамана. – К.:
Грамота, 2009
Затверджено наказ МОН
України від 07.06.2017 №804

Шарапа Л.І.

вища

метод.

9-Б
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ,
СПЕКУРСІВ, КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ
2017/2018 навчальний рік
№

1.

Навчальні
предмети,
курси за
вибором
Цікава
економіка

2. Українознавство

3.

Азбука
споживача

4.

Уроки для
стійкого
розвитку

Катего- Звання
рія

Програми
(рекомендовані
МОН України)

Учитель

Кашуба Л. Цікава економіка. 24 класи: Програми курсів за
вибором для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Варіативна складова базового
навчального плану. Книга 3 /
Упор.: Г.Ф. Древаль, Л.Ф.
Щербакова,А.В. Лотоцька. –
Тернопіль: Мандрівець. – 2012.
Схвалено МОН, лист ПТЗО від
05.03.2014 №14.1/12-Г-317
Кононенко П., Присяжна Т.,
Українознавство. 1-4 класи:
Програми курсів за вибором
для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Варіативна складова базового
навчального плану. Книга 5 /
Упор.: А.В.Лотоцька,
Г.Ф.Древаль. – Тернопіль:
Мандрівець. – 2016.
Бородачова Н., Лаврентьєва Г.
Азбука споживача. 2-4 класи:
Програми курсів за вибором
для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Варіативна складова базового
навчального плану. Книга 1 /
Упор. :Г.Ф. Древаль, Л.Ф.
Щербакова,А.В. Лотоцька. –
Тернопіль: Мандрівець. – 2012.
Схвалено МОН, лист ПТЗО від
05.03.2014 №14.1/12-Г-317
О. Пометун,
Схвалено науково-методичною
радою з питань освіти МОН
України (оновлено лист МОН
від 02.07.2013 № 141/12-Г-250)

Ващенко О.А.

спец.

2-А

Борейко М.М.
Шпак Т.І.
Ващенко О.
Ковальчук Л.А.
Бацан Т.М.

вища
вища
спец.
вища
вища

Лисенко А.В.
Герасименко Л.І.

вища
вища

1-А
1-Г
2-А
2-В
3-А
3-Б
3-В
4-В

Борейко М.М.

вища

Кравчук Т.В.

вища

9

ст.уч.
ст.уч.
ст.уч.
ст.уч.
метод.

Клас

1-А

метод.

8-Б
9-Г

5.

6.

Елементи
теорії
ймовірностей
Основи
християнської
етики

7. Російська мова

8. Інформаційний
працівник

9. Основи WEBдизайну

Програма основної школи.
6-9 класи.- Суми: ТОВ НВП
«Росток А.В.Т.», 2015 р.
В.Жуковський, Т.Барщевський
та ін..
Програми курсів за вибором
для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Варіативна складова Типових
навчальних планів.
Тернопіль, Мандрівець, 2015
Російська мова для 5-9 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів з навчанням
українською мовою (початок
вивчення з 5 класу). Укладачі:
Курач Л.І., Корсаков В.О.,
Фідкевич О.Л., Ґудзик І.П.К.:Видавничий дім «Освіта»,
2013
Костюков В.П..Інформатика.
Програми для профільного
навчання та до профільної
підготовки. Київ, Видавнича
група, 2013
І.О. Завадський,
Н.С.Прокопенко, Київ,
Видавнича група ВНV, 2013

Тягнібедіна Я.Ю.

ІІ

Йовенко С.М.
Ситник О.В.
Мазур Л.С.

вища
вища
вища

ст.уч.
метод.

Пінчук Т.С.

вища

ст.уч

Забродська І.М.

ІІ

Лазутіна О.В

вища

Тягнібедіна Я.Ю.

Тягнібедіна Я.Ю.

10

метод.

5-А
6-Б
7-Б
9-В
5-В
6-В
7-В
8-В

5-Г
6-В
9-Г
5-В
7-А
7-Г
8-Б
9-А

ІІ

8-А

ІІ
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ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ
2017/2018 навчальний рік
№
1.

2.

факультативні
заняття
Поетика

Практикум із
правопису
української
мови

3.

Практикум із
синтаксису
української
мови

4.

Методи
розв’язування
задач з
математики

5.

Психологія
спілкування

Програма

Учитель

Категорія

Звання

Клас

Колінченко О., Збірник
навчальних програм,
спецкурсів, курсів за вибором,
допрофільної підготовки та
профільного навчання,
Б.Церква, КОІПОПК, 2011
Схвалено МОН, лист ПТЗО від
13.02.2014 №14.1/12-Г-122
Омельчук С.
Програми курсів за вибором і
факультативів з української
мови. 8 - 11 класи / За заг.ред.
К.В. Таранік-Ткачук. - К.:
Грамота, 2011
Схвалено МОН, лист ПТЗО від
13.02.2014 №14.1/12-Г-122
Глоба С. Програма
факультативів та курсів за
вибором для 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних
закладів.
Програми курсів за вибором і
факультативів з української
мови. 8 - 11 класи / За заг.ред.
К.В. Таранік-Ткачук. - К.:
Грамота, 2011
Схвалено МОН, лист ПТЗО від
13.02.2014 №14.1/12-Г-122
Лахтадир Л.І. Збірник програм з
математики для допрофільної
та профільного навчання.
Частина І. Харків, Ранок, 2011
Схвалено МОН, лист ПТЗО від
05.03.2014 №14.1/12-Г-317
Сасюк Н.Ю.
Програми факультативних
курсів, курсів за вибором та
спецкурсів для застосування в
роботі працівників
психологічної служби,
рекомендованих МОН для
основної і старшої школи у ЗНЗ
(лист від 06.06.2013 №1/9-413)

Шимко Л.В.

І

ст.уч

6-А

Шарапа Л.І.

вища

метод.

8-В

Шашенко І.В.

І

Івахненко О.М.

вища

ст.уч

11-Б

Ситник О.В.

вища

ст.уч.

11-А

Сахарук М.М.

вища

ст.уч.

10
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Артемова С.В.

ІІ

9-Г

5-А
5-Г
6-А
6-Б
7-Г

6.

Психологія
особистісного
вдосконалення

7.

Моя
громадянська
свідомість.
Запобігання
корупції
Музична
література

8.

Н.Д. Бойко «Психологія
особистісного вдосконалення»
факультативний курс для учнів
10-11 класів.
Збірник програм з викладання
факультативних курсів, курсів
за вибором та спецкурсів для
застосування в роботі
працівників психологічної
служби загальноосвітніх
навчальних закладів:
навчально-методичний
посібник. / за наук. ред.
В.Г.Панка, 2013
Ремех Т.О, Комарова П.Г.
Лист АТЗО від 28.01.2014 №141/12-Г-60

О.Гурин, Н.Кобрин. Програми з
факультативних курсів та
курсів за вибором для
спеціалізованих
загальноосвітніх шкіл
музичного профілю.
Харків, Ранок, 2013

12

Артемова С.В.

ІІ

Купрієнко Т.В.

вища

Міхєєва С.Л.

сп

10
11-А

метод.

10

6-А

