
ІНФОРМАЦІЯ 

про методичне забезпечення варіативної складової  

Робочого навчального плану  

комунального закладу загальної середньої освіти  

«Ліцей №142 ім. П’єра де Кубертена»  

Дніпровської міської ради 

на 2019-2020 навчальний рік 

№ 

п/п 

Класи Чисель

-ність 

учнів 

Вид заняття за 

робочим навч. 

планом 

(факультатив 

спецкурс, курс за 

вибором) 

Назва (факультативу, 

спецкурсу, курсу за 

вибором) 

 

Назва програми 

Державна, 

авторська 

Ким і коли затверджено, 

рекомендовано  

(реквізити: лист, наказ від 

____№____) 

Кіл-

сть год. 

за 

програ-

мою 

Кількість 

год. 
фактично 

виділених 

за робочим 
навч.план. 

1. 

 

1-11 1333 Інтегрований 

курс за 

вибором 

«Культура 

добросусідства» 

Комплект навчальних 

програм наскрізного 

інтегрованого курсу за 

вибором 

 

 Лист ДНУ «Інститут 

модернізації змісту 

освіти» Міністерства 

освіти і науки України 

№ 22.1/12-Г-366 від 

15.06.2018 р. 

34 1 

2. 3бг 

4вд 

131 Курсів за 

вибором    

Уроки для 

стійкого розвитку 

Програми курсів за 

вибором для ЗНЗ 

варіативна складова 

типових навчальних планів. 

«Уроки для стійкого 

розвитку. Моя щаслива 

планета» 

авторська Лист  ІІТЗО НАПН 

України  від 

06.03.2014   

№ 14.1/12-Г-341 

35 0,5 

3. 3в 

4бг 

98 факультатив Основи екології Збірник навчальних програм 

курсів за вибором та 

факультативів з біології для 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання 

державна Лист МОН України  

№ 1/9-436 

 від 09.08.2017 

17 0,5 

4. 5бвгд 

6бвг 

309 Спецкурс 

  

Олімпійська 

освіта 

Програма спеціального 

курсу для загально-освітніх 

авторська   Лист ІІТЗО МОН 

України № 2.1/12-Г-

17 0,5 



7бвг навчальних закладів 5-11-ті 

класи «Олімпійська освіта» 

483 від 06.07.2016 

5. 5бвгд 

6бвг 

7бвг 

 факультатив Загальна фізична 

підготовка         

Навчальна програма 
для гуртків загальноосвіт-

ніх навчальних закладів 
«Загальна фізична 

підготовка» 

державна Лист ІІТЗО МОН 

України від 

02.07.2014 

 № 14.1/12-Г-1040 

35 0,5 

6. 7б 30 факультатив Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська 

позиція     

Програма виховної роботи 

з учнями з питань протидії 

торгівлі людьми 

 Схвалено МОН, 

молоді та спорту 

України до 

використання у ЗНЗ, 

протокол № 3 від 6 

вересня 2014 р. 

35 1 

7. 8бвг 

9авг 

 факультатив Методи наукових 

досліджень      

Збірник навчальних 

програм  курсів за вибором 

та факультативів з біології 

для допрофільної 

підготовки та профільного 

навчання. 

авторська Лист  ДНУ «ІІТЗО 

МОН України  

від 27.01.2014 

№ 14.1/12-Г-58 

35 1 

8. 8в 28 Курс за 

вибором 

Основи 

теплопостачання 

та 

теплозбереження 

Програма «Основи 

теплопостачання та 

теплозбереження»  

авторська Схвалена наук-метод 

комісією з трудового 

навчання Науково-

метод. ради з питань 

освіти МОН України 

(протокол №3 

від 01.06.2015) 

17 0,5 

9. 8вг 

9вг 

 Курс за 

вибором 

«Самопізнання  та 

соціалізація 

підлітка» 

Збірник програм 

факультативних курсів, 

курсів за вибором та 

спецкурсів 

для застосування в роботі 

працівників психологічної 

служби загальноосвітніх 

навчальних закладів 

авторська НАПН України 

Український НМЦ 

практичної психології 

та соціальної роботи,   

35 1 



10. 9б 

11а 

 факультатив  Уроки для 

стійкого розвитку 

Освітній модуль «Основи 

стратегії сталого розвитку  

в Україні» 

державна Програми розвитку 

ООН в Україні, лист 

№1/9-625 від 28 

грудня 2015 р. 

35 1 

Директор  ліцею                                                                                                                                                             Л. В. Хмеленко 


