
  

 

Пояснювальна записка 

до робочого навчального плану 

Комунального закладу «Люботинська спеціалізована школа-інтернат  

I-III ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради 

на 2018/2019 навчальний рік 

                                           

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 

 

       Комунальний заклад «Люботинська спеціалізована школа-інтернат  

I-III ступенів “Дивосвіт”» Харківської обласної ради (далі - школа “Дивос-

віт”) здійснює свою діяльність на підставі законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідеміч-

ного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової зага-

льної освіти», від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня», від 

23.11.2011.№1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти», від 20.04.2018  № 405 «Про затвердження типо-

вої освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», від 

20.04.2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів за-

гальної середньої освіти ІІІ ступеня»», Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01), власного статуту та за-

безпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних 

стандартів.   

     У 2018/2019 навчальному році будуть функціонувати:  

I ступінь – 4 клас спеціалізованої школи з українською мовою навчання і по-

глибленим вивченням предметів художнього профілю, 

II ступінь – 6, 7, 8, 9 класи спеціалізованих шкіл з навчанням українською 

мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу; 8,9 класи спе-

ціалізованих шкіл з поглибленим вивченням інформатики, 

III ступінь – 10-11 класи спеціалізованих шкіл художнього профілю, 10 клас 

спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням інформатики. 

 

     Робочий навчальний план складений: 

- для 4 класу спеціалізованої школи з українською мовою навчання і по-

глибленим вивченням предметів художнього профілю – відповідно до 

Таблиці 7 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

І ступеня  (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№407) 

(додаток 1 Робочого навчального плану);                         

- для  6, 7, 8, 9 класів спеціалізованих шкіл з навчанням українською мо-

вою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу – відповід-

но до Таблиці 7  Типової освітньої програми  закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства  освіти  і науки України від  

 



  

20.04.2018  №405) 

(додаток 2 Робочого навчального плану); 

- для 8, 9 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням інфор-

матики  відповідно до  Таблиці 7  Типової освітньої програми  закладів 

загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства  освіти  і науки 

України від 20.04.2018  №405) 

(додаток 3 Робочого навчального плану); 

-  для 10 класів спеціалізованих шкіл художнього профілю - відповідно 

до Таблиці 2, 3 Типової освітньої програми  закладів загальної середньої 

освіти  ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України   від 

20.04.2018  №408) 

(додаток 4 Робочого навчального плану) 

- для 10 класів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням інформа-

тики  відповідно до Таблиці 2, 3 Типової освітньої програми  закладів за-

гальної середньої освіти  ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  

України   від 20.04.2018  №408) 

(додаток 5 Робочого навчального плану) 

 

- для 11 класів спеціалізованих шкіл художнього профілю  відповідно до 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III 

ступеню, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  

від 27.08.2010 № 834 та змінами, внесеними наказом Міністерства осві-

ти і науки України  від 29.05.2014 № 657, додаток 22 

 (додаток 6 робочого навчального плану).  

 

   Мова навчання – українська. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ 
     Робочий навчальний план включає інваріантну та варіативну складові, які 

забезпечують виконання Державного стандарту початкової, базової і повної 

загальної середньої освіти.  

    Викладання предметів інваріантної складової здійснюється за навчальними 

програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України  

(додаток 7 до Робочого навчального плану). У варіативну складову робочого 

навчального плану за рішенням педагогічної ради від 05.06.2018, протокол 

№6 включені курси за вибором, спецкурси, факультативи, індивідуальні за-

няття (додаток 8 до робочого навчального плану). 

          Курси за вибором: 

- «Декоративно-ужиткове мистецтво» у  6, 7 класах (по 1 годині на тиж-

день). 

- «Історія образотворчого мистецтва» у  6 класі ( по 1 годині на тиж-

день). 

- «Харківщинознавство» у 8-х, 9-х класах ( по 1 годині на тиждень). 

- «3D-моделювання» у 8-х, 9 класах ( по 1 годині на тиждень).  

- «Основи комп’ютерної графіки» у 7 класі (1 година на тиждень). 

Спецкурс: «Офісні інформаційні технології» у 10 класі (1 години) 

Факультативи: 



  

 

- «Хмарні сервіси Office 365» у 8 класі (1 година на тиждень) 

- «Основи програмування» у 10 класі (2 година на тиждень) 

     Предмети інваріантної та варіативної складових, що не мають цілої кіль-

кості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладаються протягом навчального року так: 

ціла частина - кожного тижня, 0,5 години – через тиждень.  

     Навчання предметів трудового навчання у 6-9 класах, фізичної культури у 

6-11 класах здійснюється за такими варіативними модулями: 

Трудове навчання:  

6 клас - Технологія виготовлення народної іграшки.  

              Технологія плетіння бісером. 

7 клас - Технологія вирощування рослин та догляд за ними. 

              Технологія української народної вишивки. 

              Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями та плетених гач- 

              ком. 

8 клас - Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом). 

             Технологія приготування страв. Традиції української національної  

              кухні. 

             Технологія виготовлення виробів у техніці «Макроме». 

             Технологія писанкарства. 

9 клас - Технологія оздоблення одягу. 

              Проектування та виготовлення комплексного виробу. 

Фізична культура: 

5 клас - Легка атлетика, гімнастика, футбол, баскетбол, волейбол. 

6 клас - Легка атлетика, гімнастика, футбол, баскетбол, волейбол. 

7 клас - Футбол, легка атлетика, волейбол, гімнастика, баскетбол, кросова  

              підготовка. 

8 клас - Футбол, легка атлетика, волейбол, гандбол,баскетбол. 

9 клас - Футбол, гімнастика, волейбол, гандбол, баскетбол. 

10 клас - Футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. 

11 клас - Футбол, легка атлетика, волейбол, баскетбол.  

     Облік занять з курсів за вибором, які входять у межі гранично допустимо-

го навантаження, здійснюються на окремих сторінках класного журналу. На-

вчальні досягнення учнів оцінюються. 

     Індивідуальні заняття для учнів 4 класу здійснюються на окремих сторін-

ках журналу, для учнів 6-11 класів обліковуються в окремому журналі без 

оцінювання. Факультативи обліковуватимуться в окремому журналі без оці-

нювання.                                                   

     Поділ учнів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відпо-

відно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосві-

тніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загаль-

ноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи 

при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі 

змінами). 

 



  

 

 

ІІI. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

 

      Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

навчальні заняття у 2018/2019 навчальному  році організовуються  за семест-

ровою системою:  

- І семестр - з 3 вересня по 29 грудня; 

- ІІ семестр - з 14 січня по 24 травня. 

     Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно  

- осінні - з 29 жовтня  по 04 листопада  2018 року включно;  

- зимові - з 30 грудня по 13 січня 2019 року;                          

- весняні - з 25 березня по 07 квітня 2019 року. 

      Державна підсумкова атестація для учнів 9-го та 11-го класів, відповідно 

до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у сис-

темі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 30.12.2014 №1547, проводиться у терміни, визначені Міні-

стерством освіти і науки України.  

    Тривалість перебування дітей у закладі – цілодобове. Навчальний заклад 

працює за п’ятиденним робочим тижнем. Школа повного дня. 

    Тривалість уроків у 4 класі – 40 хвилин; 

                                       6-11 класах – 45 хвилин.  

    Відповідно до рішення педагогічної ради від   05.06.2018, протокол №6 у 

2018/2019 навчальному році буде проводитися навчальна практика  та навча-

льні екскурсії. 

    З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погоджен-

ням з Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адмініс-

трації можуть змінюватися структура навчального року та графік учнівських 

канікул.   

  

 

 

                                                     

Директор ____________С.І.Волчкова 


