
КОМУНАЛЬНИЙ   ЗАКЛАД   

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

«ЛІЦЕЙ  №142 ІМЕНІ П’ЄРА ДЕ КУБЕРТЕНА» 

ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ   РАДИ 

 

 НАКАЗ 

 

02.09.2019                                             м. Дніпро                                    № 

 

Про організацію та проведення навчальної  

практики у 2019/2020 навчальному році  

Відповідно до наказом МОН України від 20 липня 1995 року №217 

«Інструкція про організацію та діяльність ліцею», інструктивно-методичного 

листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні 

рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», нормативно-правових документів щодо 

організованого початку нового 2019-2020 навчального року, враховуючи 

вимоги Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та 

забезпечення  необхідних умов для виконання у повному обсязі інваріантної та 

варіативної складових змісту загальної середньої освіти, створення безпечних 

та нешкідливих умов навчання учнів, збереження та зміцнення здоров’я дітей, з 

урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов і за рішенням 

педагогічної ради ліцею  (протокол  від 28.08.2019 № 1) 

Н А К А З У Ю: 

1. Навчальні екскурсії та навчальну практику учнів організувати 

відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки від 

06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-

виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» 

2. Організувати у ліцеї проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики протягом 2019/2020 навчального року: 

 - для учнів 8 класу до 4 академічних годин на день, але всього не більше 

40 годин протягом року; 

                                                                                              в  позаурочний час 

- для учнів 10 класу до 5 академічних годин на день, але всього не більше 

50 годин протягом року 

                                                  в    позаурочний час 
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3. Затвердити графіки проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів 1-8-х класів, 10-х  класів ( додаток №1, 2 ). 

4. Усі навчальні екскурсії, їх зміст і дату проведення обліковувати у 

класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. Оцінювання 

навчальної практики не проводити. 

5. Призначити відповідальних за проведення екскурсій і навчальної 

  практики.   

           Біліченко С.П., заст. дир. з  виховної роботи                           до 30.09.2019 

6. З метою поглибленої  підготовки ліцеїстів організувати літню 

навчально-дослідницьку практику учнів 10-х класів в навчальних  і  наукових  

лабораторіях, на виробництві  

Данюшина Л.М. заст. дир. з навчально-виховної роботи з 01-05.06.2020 р.  

7. На засіданні предметних методичних комісій обговорити зміст і форми 

організації літньої навчально-дослідницької практики учнів 10-х класів з 

урахуванням змісту навчальних програм; скласти попередній план навчальних 

практики, застосовуючи інноваційні технології та проектування, 

конструювання, моделювання (теоретичне і  технічне), пошуково-дослідницьку  

роботу 

Керівники предметних методичних комісій                               до 15.10.2019 

8.  Розробити положення щодо захисту та оцінюванню роботи ліцеїстів 

наприкінці навчально-дослідницької практики, враховуючі «Методичні 

рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час 

проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів  

загальноосвітніх навчальних закладів (Додаток до листа МОНУ від 06.02.08 № 

1/9-61) 

Творча група  «Педагогічний дайвінг                                          до 11.11.2019 

 9. Організувати науково-методичний супровід проведення навчальних 

екскурсій та   навчальної практики у 2019/2020 навчальному році  

   Вчителі-предметники                                        протягом навчального року 

10.  Учителям-предметникам: 

10.1. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння 

розвитку в них ініціативи та самостійності спланувати індивідуальні та групові 

завдання щодо вивчення окремих об'єктів, складання задач, збирання 

колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів.  

10.2 Погодити теми проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів 

                                                                                                     до 20.09.2019  

10.3. Проводити цільові інструктажі для учнів з безпеки життєдіяльності, 

правил поведінки під час переходу чи проїзду до місця екскурсії та її 

проведення відповідно до Положення  про  організацію роботи з охорони праці 
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учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 01.08.2001 № 563 і 

зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України 20 листопада 2001 р. за № 

969/6160. 

11. Класним керівникам: провести роз’яснювальну роботу серед учнів та 

батьків про терміни, зміст навчальних екскурсій і навчальної практики 

                                                                                        до 08.11.2019 

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор  ліцею                                                 Л. В. Хмеленко 

 

З наказом ознайомлені:       

                  

 

  

 

Данюшина Л.М.  

Іванова С.А.  

Галіцька С.П.  

Біліченко С.П.  

Мирошник Ю.А.  

Горяна Л.С.  

Коляда В.В.  

Михайлова В.Д.  

Фурсова А.М.  


