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Шановний пане Євгене!

Департамент освіти та науки Одеської міської ради на Ваше звернення від 
16.03.2021 №54/ПІ щодо предмету «Хореографія» як складової навчального 
плану Одеської ЗОШ № 92 та введення зазначеного предмету в освітній процес 
закладу повідомляє наступне.

Відповідно до ст. 23 розділу III Закону України «Про освіту» держава 
гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію закладів 
освіти.

Згідно зі ст. 26 вищезазначеного Закону керівник закладу освіти здійснює 
безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово- 
господарську та іншу діяльність закладу освіти, забезпечує організацію 
освітнього процесу.

Освітня програма Одеської ЗОШ № 92 у 2020/2021 навчальному році 
складена відповідно до чинних нормативно-правових документів галузі «Освіта», 
зокрема Закону України «Про повну загальну середню освіту»; Типової освітньої 
програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти, затвердженої 
наказом МОН України від 08.10.2019 № 1272; Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом МОН 
України від 20.04.2018 № 407; Типової освітньої програми закладів загальної 
середньої освіти II ступеня, затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 
№ 405; Типовій освітній програмі закладів загальної середньої освіти III ступеня, 
затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 № 406; листа МОН України 
від 11.08.2020 №1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання 
навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 
2020/2021 навчальному році». Освітня програма Одеської ЗОШ № 92 схвалена 
20.06.2020 педагогічною радою закладу та затверджена директором 
Асманською Л.К. На основі освітньої програми заклад' освіти склав та затвердив 
навчальний план, що. конкретизує організацію освітнього процесу закладу.



Відповідно до вищезазначених Типових освітніх програм закладів загальної 
середньої освіти, Методичних рекомендацій та з метою забезпечення рухової 
активності учнів частину змістового наповнення предмета «Фізична культура» 
(як інваріативної частини освітньої програми) навчальний заклад може 
використати для вивчення окремих варіативних модулів, зокрема хореографії, за 
умови врахування статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально- 
технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення, регіональних та 
народних традицій, навчальних програм, які мають гриф Міністерства освіти і 
науки України.

Для викладання хореографії в окремих класах закладу передбачена 1 година 
фізичної культури. Таким чином, варіативний модуль «Хореографія» предмету 
«Фізична культура» є інваріантною складовою навчального плану Одеської 
ЗОШ № 92.

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про освіту» 
засновник закладу або уповноважений ним орган (у даному випадку - це 
департамент освіти та науки Одеської міської ради) не має права втручатися в 
діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, 
визначених Законом та установчими документами.

Будь-який учасник освітнього процесу має право звернутися безпосередньо 
до директора закладу освіти з питань, які цікавлять учасника, та отримати 
відповідь.

З питань, пов'язаних із освітою, Ви можете звертатися до департаменту 
освіти та науки Одеської міської ради за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 134, 
тел. 048-725-35-93 або на вебсайт департаменту освіти та науки Одеської міської 
ради озуііа-отг.§оу.иа.

З повагою
директор департаменту О.В. Буйневич
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