
Перелік навчальних програм (шкільний компонент) робочого навчального плану, що реалізуються у
комунальному закладі  комунального закладу «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс №13»

Харківської області для вивчення предметів варіативної складової у 1–11-х класах у 2017/2018 навчальному році
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№
з/
п

Назва навчального
предмета

Клас Назва навчальної програми, за якою здійснюється навчання Рік та видавництво

1. Факультативний курс
«Вчись думати»

5 Програма факультативного курсу «Вчись думати»
(основи практичної психології) для учнів 5(6) класів

http  ://  old  .  mon  .  gov  .  ua  /  ua  /  activity  /  education  /59/.../  
1371027458/ 

2. Спецкурс «Психологія
спілкування»

6 «Психологія спілкування». Програма спецкурсу. 
І.Є. Хронюк

http  ://  old  .  mon  .  gov  .  ua  /  img  /  zstored  /  files  /  i  _  doc  _120  
62013_12.  doc   

3. Курс за вибором
«Технологія проектування

технологічних систем»

6 Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання
«Технологія проектування

технологічних систем»

www  .  mon  .  gov  .  ua  /  ua  //  activity  /  education  /56/  gener  
al  -  secondary  -  

education  /  educational  _  programs  /1349869088/  

4. Факультативний курс
«Розв’язуємо прикладні

задачі»

6 Програма факультативного курсу для учнів 6 класу «Розв’язуємо
прикладні задачі»

2016
 Видавництво «Ранок»

5. Курс за вибором
«Технологія моделювання

простих конструкцій та
механізмів»

5 Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання
«Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів»

2013
www  .  mon  .  gov  .  ua  /  ua  //  activity  /  education  /56/  gener  

al  -  secondary  -  
education  /  educational  _  programs  /1349869088/  

6. Курс за вибором
«Міфологія»

7 Навчальна програма курсу за вибором  «Міфологія» 2010
Збірник навчальних програм курсів за вибором

суспільно – гуманітарного напряму.
7. Спецкурс «Хімія і

довкілля»
7 Навчальна програма спеціального курсу «Хімія і довкілля» 2014

Мандрівець

8. Факультативний курс
«Вибрані питання алгебри»

7 Програма факультативного курсу «Вибрані питання алгебри» для
учнів 7-9 класів 

2016
 Видавництво «Ранок»

9. Спецкурс
«Харківщинознавство»

8 Методичні рекомендації до навчальної програми
«Харківщинознавство» спецкурсу варіативної складової навчального

плану ЗНЗ Харківської області для учнів 8-9-х класів

2016
КВНЗ «ХАНО»

10. Курс за вибором «Основи
медичних знань»

8 Курс за вибором для учнів 8-х (9-х) класів загальноосвітніх шкіл 2017
Кам’янець-Подільський: Аксіома

11. Курс за вибором:
«Мікробіологія з основами

вірусології»

8 Курс за вибором для учнів 8-х (9-х, 10-х) класів загальноосвітніх
шкіл

2017
Кам’янець-Подільський: Аксіома

12. Курс за вибором
«Технологія створення

робото технічних систем»

8 Навчальна програма курсу за вибором з трудового навчання
«Технологія моделювання простих конструкцій та механізмів»

2013
www  .  mon  .  gov  .  ua  /  ua  //  activity  /  education  /56/  gener  

al  -  secondary  -  
education  /  educational  _  programs  /1349869088/  

13. Курс за вибором «Видатні
постаті України середини

ХVIІІ-XХ століть»

9 Навчальна програма курсу за вибором  «Видатні постаті України
середини ХVIІ-XVIII століть»

2016
Збірник навчальних програм курсів за вибором

суспільно – гуманітарного напряму.
14. Спецкурс

«Харківщинознавство»
9 Методичні рекомендації до навчальної програми

«Харківщинознавство» спецкурсу варіативної складової навчального
плану ЗНЗ Харківської області для учнів 8-9-х класів

2016
КВНЗ «ХАНО»

15. Спецкурс «Мережеві 10  Програма спецкурсу «Мережеві технології Web2.0» 9, 10, 11 клас,. 2010

http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/i_doc_12062013_12.doc
http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/i_doc_12062013_12.doc
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/.../1371027458/
http://old.mon.gov.ua/ua/activity/education/59/.../1371027458/

