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Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Укра"
їни від 16.11.2000 №1717 «Про перехід загаль"

ноосвітніх навчальних закладів на новий зміст,
структуру і 12"річний термін навчання» (із зміна"
ми), від 14.01.2004 №24 «Про затвердження Дер"
жавного стандарту базової і повної загальної сере"
дньої освіти», від 14.06.2000 №964 «Про затвер"
дження Положення про загальноосвітній навча"
льний заклад» (із змінами), Наказом Міністерства
Освіти і Науки України від 08.04.2009 р. №312 за"
тверджене Примірне Положення про класи з погли"
бленим вивченням окремих предметів у загально"
освітніх навчальних закладах, що додається. Ни"
жче наводиться повний текст цього положення.

I. Загальні положення
1.1. Примірне Положення про класи з поглибле"

ним вивченням окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах (далі — Положення) розробле"
но відповідно до Законів України «Про освіту» та
«Про загальну середню освіту», Положення про зага"
льноосвітній навчальний заклад, Концепції загальної
середньої освіти (12"річна школа), Концепції профі"
льного навчання в старшій школі.

1.2. Положення регламентує діяльність класів із
поглибленим вивченням окремих предметів, які ство"
рюються у загальноосвітніх навчальних закладах.

1.3. Класи з поглибленим вивченням окремих
предметів створюються з метою:

�виявлення і розвитку творчих здібностей учнів з
певного навчального предмета чи освітньої галузі; 

�поглибленого оволодіння системою знань і вмінь
з обраних навчальних предметів, допрофільної
підготовки учнів;

�забезпечення ранньої профілізації з відповідної
освітньої галузі, формування готовності до свідо"
мого вибору майбутньої професії;

�виховання у школярів здатності до самостійного
вибору та прийняття рішення, формування нави"
чок самостійної, науково"дослідної роботи;

�задоволення пізнавальних потреб та інтересів учнів.
1.4. Класи з поглибленим вивченням окремих

предметів формуються в загальноосвітньому навчаль"
ному закладі наприкінці навчального року (орієнто"
вно у травні) за наявності кваліфікованих спеціаліс"
тів (учителів, викладачів), відповідного програмно"ме"
тодичного та матеріально"технічного забезпечення.

1.5. Рішення про формування класів із поглибле"
ним вивчення одного чи кількох навчальних предме"
тів приймається педагогічною радою, враховуючи
бажання учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють),
і після погодження з відповідним органом управлін"
ня освітою, якому підпорядкований навчальний за"
клад, затверджується наказом директора закладу.

1.6. Класи з поглибленим вивченням окремих
предметів формуються, як правило, у складі школи
ІІ ступеня (8–9 класи) та ІІІ ступеня (10–12 класи). З
окремих предметів можливе запровадження поглиб"
леного вивчення з більш раннього віку.

II. Порядок зарахування учнів до класів із погли$
бленим вивченням окремих предметів 

2.1. Зарахування учнів до класів із поглибленим
вивченням окремих предметів здійснюється на безко"
нкурсній основі на підставі письмової заяви батьків
(осіб, які їх замінюють) відповідно до здібностей та ін"
тересів учнів, рівня їх навчальних досягнень з дано"
го предмета, з урахуванням рекомендацій учителів від"
повідних предметів та психологів закладу.

2.2. Як правило, класи формуються з учнів певно"
го загальноосвітнього навчального закладу. За наяв"
ності вільних місць до класів із поглибленим вивчен"
ням окремих предметів можуть прийматися учні з ін"
ших навчальних закладів. У таких випадках береть"
ся до уваги участь учнів у відповідних гуртках,
факультативах, олімпіадах тощо.

2.3. Наповнюваність класів із поглибленим ви"
вченням окремих предметів встановлюється відпо"
відно до чинного законодавства. 

2.4. За учнями залишається право вільного пере"
ходу до класів, які працюють за навчальними плана"
ми і програмами рівня стандарту, згідно з поданою за"
явою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.5. У випадках, коли учні не засвоюють навчальну
програму і мають за підсумками семестрового та річно"
го оцінювання початковий рівень навчальних досяг"
нень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиб"
лено, згідно з рішенням педагогічної ради та відповід"
ного наказу керівника навчального закладу може здій"
снюватися їх переведення до класів, які працюють за
навчальними планами і програмами рівня стандарту. 

III. Організація навчально$виховного процесу в
класах із поглибленим вивченням окремих предметів

3.1. Навчально"виховний процес у класах із погли"
бленим вивченням окремих предметів здійснюється
відповідно до робочих навчальних планів, складених
на основі Типових навчальних планів для загально"
освітніх навчальних закладів, затверджених Міністер"
ством освіти і науки України. 

3.2. У робочих навчальних планах для класів із по"
глибленим вивченням окремих предметів інваріант"
ною складовою визначено обсяг часу на вивчення
усіх обов’язкових навчальних предметів на рівні ста"
ндарту (або академічному рівні). Варіативною час"
тиною передбачається додатковий час на поглиблене
вивчення того чи іншого предмета, введення додатко"
вих предметів, курсів за вибором, факультативів, які
поглиблюють і доповнюють зміст предметів, що вивча"
ються за поглибленою програмою.

3.3. Навчальний час на поглиблене вивчення пред"
мета формується так: години інваріантної складової
на цей предмет (рівень стандарту), плюс додаткові
години варіативної складової (усі або частина). Реш"
та годин варіативної складової використовується на
вивчення курсів за вибором, факультативів тощо, з
урахуванням інтересів учнів. При цьому можливий
перерозподіл (до 15 відсотків) часу інваріантної скла"
дової на користь предмета (предметів), який (які) ви"
вчається (вивчаються) поглиблено.

Примірне Положення
про класи з поглибленим вивченням окремих предметів

у загальноосвітніх навчальних закладах
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3.4. Класи з поглибленим вивченням окремих пред"
метів працюють за відповідними навчальними програ"
мами, затвердженими Міністерством освіти і науки
України. Окремі предмети з урахуванням їх специфіки
та змісту у 10–12 класах можуть поглиблено вивчатися
за навчальними програмами для профільного навчання.

Усі інші предмети в цих класах вивчаються за на"
вчальними програмами загальноосвітніх класів (рів"
ня стандарту або академічному).

3.5. Відповідно до навчального плану педагогічні
працівники працюють за навчальними програмами,
підручниками, навчальними посібниками, що ма"
ють відповідний гриф Міністерства освіти і науки
України, самостійно добирають науково"методичну лі"
тературу, навчально"наочні посібники та обладнання;
форми, методи і засоби навчання.

3.6. Для реалізації програм поглибленого вивчення
предметів може залучатись професорсько"викладаць"
кий склад вищих навчальних закладів, співробітники
науково"дослідних установ, установ культури.

3.7. Навчання у класах із поглибленим вивчен"
ням окремих предметів здійснюється на основі ком"
петентнісного підходу до організації навчального про"
цесу, має особистісно зорієнтоване спрямування.

У навчальному процесі поряд із традиційними ши"
роко використовуються інноваційні технології, дослід"
но"експериментальні та творчі види діяльності учнів.

3.8. Гранично допустиме навантаження учнів у
класах із поглибленим вивченням окремих предметів
встановлюється в межах санітарних норм, затвер"
джених Міністерством охорони здоров’я України та
відповідними Типовими навчальними планами Міні"
стерства освіти і науки України.

3.9. При поглибленому вивченні предметів класи
поділяються на групи. Поділ класів на групи здійсню"
ється відповідно до загальних нормативів, встановле"
них для загальноосвітніх навчальних закладів.

3.10. Позакласна робота з учнями класів із погли"
бленим вивченням окремих предметів проводиться з
урахуванням всебічного розвитку особистості, спе"
цифіки обраних предметів для поглибленого вивчен"

ня, профорієнтаційного спрямування (проведення
гурткових занять, олімпіад, конкурсів, зустрічей з ді"
ячами науки і культури).

3.11. Зміст і форми проведення навчальної прак"
тики узгоджуються зі змістом навчальних програм,
що вивчаються поглиблено.

3.12. Бібліотека закладу, крім книг, передбаче"
них для шкільних бібліотек, комплектується підру"
чниками, довідковою і науково"популярною літера"
турою, періодичними виданнями з урахуванням по"
глибленого вивчення певних предметів.

3.13. Державна підсумкова атестація та оцінюван"
ня навчальних досягнень учнів, які навчаються за про"
грамами поглибленого вивчення предметів, здійснюєть"
ся згідно з Положенням про державну підсумкову ате"
стацію учнів (вихованців) у системі загальної серед"
ньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних
досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, за"
твердженими Міністерством освіти і науки України.

IV. Фінансове забезпечення
4.1. Фінансово"господарська діяльність загально"

освітнього навчального закладу, у якому є класи з
поглибленим вивченням окремих предметів, здійсню"
ється на основі його кошторису.

Кошторис державних і комунальних загальноос"
вітніх навчальних закладів, у яких є класи з погли"
бленим вивченням окремих предметів, в основному
формується за рахунок коштів відповідних (держав"
ного, місцевих) бюджетів. 

При цьому можуть бути залучені додаткові джере"
ла фінансування. Використання залучених коштів,
здійснюється згідно з чинним законодавством.

4.2. Загальноосвітній навчальний заклад, у якому
створені класи з поглибленим вивченням окремих
предметів, може працювати за індивідуальним шта"
тним розписом, затвердженим відповідним органом
управління освітою, якому підпорядкований заклад.

Директор департаменту загальної середньої
та дошкільної освіти О.В. Єресько.

(Джерело: www.mon.gov.ua)

Міністерство освіти і науки виробить гнучку політи"
ку щодо збалансованого використання вільного та

закритого (пропрієтарного) програмного забезпечення.
«Міністерство освіти і науки України створить гнуч"

кі системи паралельного застосування відкритого і про"
прієтарного програмного забезпечення в українській
освіті, адже відкрите програмне забезпечення набуває все
більшого розвитку», — сказав заступник міністра осві"
ти і науки Максим Стріха.

Міжнародний досвід використання сучасних інфор"
маційних технологій в освіті доводить необхідність засто"
сування програмного забезпечення із різними моделями
розробки. Іспанія, Німеччина, Франція, Бразилія, Росія,
Китай, Індія розпочали активне впровадження відкри"
того програмного забезпечення. Проте пропрієтарне про"
грамне забезпечення також успішно використовується. 

Експерти ІТ"галузі відзначають, що використання
відкритого програмного забезпечення створює високоте"
хнологічні робочі місця і сприяє розвитку регіональної
економіки за рахунок появи місцевих компаній, що на"
дають та обслуговують відкрите ПЗ. 

Різниця між відкритим та закритим (пропрієтарним)
програмним забезпеченням передусім полягає у моделях лі"
цензування та способах їх розроблення. Закрите програмне
забезпечення впроваджується переважно через продаж ліце"
нзій на його використання. У деяких випадках користувач
використовує закрите програмне забезпечення на основі пе"
редплати, тобто купує право його використання протягом пе"
вного часу. Крім продажу ліцензій, компанії"розробники
закритого ПЗ заробляють також на обслуговуванні користу"
вачів. Відкриті ж програмні продукти передбачають вільний
доступ до вихідного коду, тому є безкоштовними.

Відкрите та закрите програмне забезпечення мають різні
економічні аспекти використання. Дослідження, що стави"
ли за мету визначити, використання програмного забезпечен"
ня якого типу — відкритого чи закритого — є дешевшим, не
дійшли одностайної думки, хоча використання відкритого ПЗ
в освіті багатьох країн підтверджує економічну вигідність
таких кроків. 12–13 травня 2009 року відбулась Міжнаро"
дна науково"практична конференція «Програмне забезпе"
чення в освіті і науці».

(Джерело: www.mon.gov.ua)

Вільне програмне забезпечення набуде ширшого застосування

✯   ✯   ✯


