
1 

 Про навчальні плани і програми 

професійно-технічних навчальних 

закладів у 2015-2016 н.р. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 пр.Пушкіна, 36, м. Дніпропетровськ, 49006, тел/факс 31-25-82, 31-85-26, 32-08-97 

E-mail: onmc@3g.ua; onmc2004@ua.fm, http://nmc-pto.dp.ua/, код ЄДРПОУ 19097120     

 

20.08.2015 № 13/4-195 

                                                                                          

 

 

 

  

 Повідомляємо Вам, що у відповідності до листа МОН від 17.08.2015р 

№1/9-384 «Про навчальні плани і програми професійно-технічних навчальних 

закладів у 2015-2016 н.р.», вносяться зміни до кількості годин з фізичної 

культури та іноземної мови. На виконання вимог вищевказаного листа 

необхідно опрацювати підходи, внести зміни до робочих навчальних планів та 

погодити їх до тарифікації. 

Методичні рекомендації щодо внесення змін до робочих навчальних 

планів, згідно останніх нормативних документів додаються (додаток 1) 

 

 

Директор НМЦ ПТО  

у Дніпропетровській області                                              В.М.Василиненко 
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 Додаток  

до листа НМЦ ПТО 

 у Дніпропетровській області  

20.08.2015 № 13/4-195 
 

Рекомендації щодо виконання вимог                                                                       

листа МОН від 17.08.2015р №1/9-384 «Про навчальні плани і програми 

професійно-технічних навчальних закладів у 2015-2016 н.р.» 

 У 2015-2016 н.р.  відповідно до нових нормативних документів 

вводяться зміни до робочих навчальних планів. А саме: 

1) збільшується кількість годин фізкультури на тиждень до 3-х годин 

(Закон України від 19.05.2015р №453-VIII «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту та фізичного 

виховання дітей» пункт ІІІ; Лист МОН від 22.05.2015 №1/9-253 «Про 

структуру 2015-2016 н.р. та плани загальноосвітніх навчальних закладів»); 

2) збільшується на 35 годин кількість годин іноземної мови (Наказ МОН 

від 07.08.2015р №855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів») 

Виходячи зі змін визначених листом МОН від 17.08.2015р №1/9-384 

«Про навчальні плани і програми професійно-технічних навчальних закладів 

у 2015-2016 н.р.» рекомендуємо наступні підходи для збільшення годин: 

- За можливості, довести граничне навантаження до 36 годин на тиждень; 

- В робочих навчальних планах з професії “Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва (категорія “А1, А2, D1, G1”), слюсар з 

ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів 

(категорія С) години охорони праці та навколишнього середовища в частині 

екологічних знань можуть бути зменшені за рахунок вичитки годин екології 

(компонент природничо-математична підготовка); 

- Зменшити години загальноосвітнього циклу за рахунок дублюючого 

матеріалу в предметах загально професійної підготовки; 

- У випадку, якщо в навчальному закладі працюють оплачувані спортивні 

секції, 1 годину додаткової програми можна використати для реалізації 

навчальної програми. В такому випадку, в обов’язковому компоненті 

робочого навчального плану будуть зазначені 2 години, а поза сіткою годин 

предмет «Фізична культура» - 1 година. Цей факт зазначається в 

пояснювальній записці; 

- В робочих навчальних планах для підготовки кваліфікованих робітників 

з отриманням повної загальної середньої освіти, 44 години фізичної культури 

можна компенсувати годинами захисту Вітчизни (теми: 2.3; 3.3; 3.4; 5.1; 5.2.; 

військово-польові заняття), про що обов’язково зазначити в пояснювальній 

записці; 

- Для збільшення кількості навчального часу з іноземної мови 

пропонуємо використати 30 годин вільно обраних предметів на ІІІ курсі, 

залишивши 15 годин європейського вибору.                                                                                         


