
Додаток 8 

ПОГОДЖЕНО 

Завідувач методичного центру Управління освіти 

адміністрації Московського району  

Харківської міської ради 

____________  О.М.Лопіна  

14.06.2017 

 

 
Перелік навчальних програм робочого навчального плану 

комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3  

Харківської міської ради Харківської області» 

для вивчення предметів варіативної складової у 9-11-х класах у 2016/2017 навчальному році 
№ 

з.п. 

Назва навчального 

предмета 

Клас 

 

Назва навчальної програми, 

за якою здійснюється навчання 

Рік та 

видавництво 

навчальної 

програми 

Тип 

навчальної 

програми 

(державна 

або 

авторська) 

Ким дозволена 

до використання 

 (ким затверджена) 

Кількість 

годин, 

нормативно 

встановлених 

програмою 

Кількість 

годин, що 

фактично 

відведено 

робочим 

навчальним 

планом 

Примітки 

1 Література Англії  10 Збірник програм для 

спеціалізованих шкіл з поглибленим 

вивченням іноземної мови. 

Література Англії 

2001 державна Рекомендовано 

МОН України 

(лист від 

28.04.2001 

№1/11-2266)  

70 год. (по  

2 год. на 

тиждень) 

35 год.  

(по 1 год.  

на тиждень) 

Модифікована 

програма, 

погоджена з МР 

РМЦ, протокол 

від 12.06.2017  

№ 10 

2 Література США  11 Збірник програм для спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням 

іноземної мови. Література США 

2001 державна Рекомендовано 

МОН України 

(лист від 

28.04.2001 

№1/11-2266)  

70 год. (по  

2 год. на 

тиждень) 

35 год. 

(по 1 год. 

на тиждень) 

Модифікована 

програма, 

погоджена з МР 

РМЦ, протокол 

від 12.06.2017  

№ 10 

3 Країнознавство. 

Велика Британія 

10 Збірник програм для спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням 

іноземної мови. Країнознавство. 

Велика Британія 

2001 державна Рекомендовано 

МОН України 

(лист від 

28.04.2001 

№1/11-2266)  

70 год. (по  

2 год. на 

тиждень) 

35 год.  

(по 1 год. на 

тиждень) 

Модифікована 

програма, 

погоджена з МР 

РМЦ, протокол 

від 12.06.2017  

№ 10 



4 Країнознавство. 

США 

11 Збірник програм для спеціалізованих 

шкіл з поглибленим вивченням 

іноземної мови. Країнознавство США 

2001 державна Рекомендовано 

МОН України 

(лист від 

28.04.2001 

№1/11-2266)  

70 год. (по  

2 год. на 

тиждень) 

35 год. 

(по 1 год. на 

тиждень) 

Модифікована 

програма, 

погоджена з МР 

РМЦ, протокол 

від 12.06.2017  

№ 10 

5 Англійська мова 

для ділового 

спілкування  

10 Навчальна програма елективних 

курсів з іноземних мов для старшої 

школи загальноосвітніх навчальних 

закладів 

2015 державна Рекомендовано 

МОН України 

(лист від 

28.04.2001 

№1/11-2266)  

35 год. (по  

1 год. на 

тиждень) 

35 год.  

(по 1 год. на 

тиждень) 

 

6 Англійська мова 

для ділового 

спілкування  

11 Навчальна програма елективних 

курсів з іноземних мов для старшої 

школи загальноосвітніх навчальних 

закладів 

2015 державна Рекомендовано 

МОН України 

(лист від 

28.04.2001 

№1/11-2266)  

35 год. (по 1 

год. на 

тиждень) 

35 год.  

(по 1 год. на 

тиждень) 

 

7 Харківщино-

знавство 

8 Харківщинознавство 2016    регіональна Схвалено МОН 

України  для 

використання у 

загальноосвітніх 

навчальних  

закладах  

(лист ІМЗО  

від 05.08.2016   

№2. 1/12-Г-649 

35 год. (по 1 

год. на 

тиждень) 

18 год.  

(по 0,5 год. 

на тиждень) 

Модифікована 

програма, 

погоджена з МР 

РМЦ, протокол 

від 12.06.2017  

№ 10 

8 Стилістика 

української мови 

(факультативний 

курс) 

10-

11 

Програма факультативного курсу 

«Стилістика української мови. 10 -11 

класи» (авт. Авраменко О.М., Чукіна 

В.Ф.) 

2013 державна Рекомендовано 

МОН України  

(Лист ІІТЗО від 

02.07.2013 № 

14.1/12 -  Г- 260)  

35 год. (по 1 

год. на 

тиждень) 

35 год.  

(по 1 год. 

на тиждень) 

 

 

Директор комунального закладу  

«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 3 Харківської міської ради  

Харківської області»                                                                                         В.І.Косміна              

 


