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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану
Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 імені
О.Г.Зубарева Харківської міської ради Харківської області
І. Загальні засади
Харківська

загальноосвітня

школа

І-ІІІ

ступенів

№88

імені

О.Г.Зубарева Харківської міської ради Харківської області (далі ХЗОШ №88)
здійснює планування діяльності на підставі ст.53 Конституції України,
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами),
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту
базової і повної загальної середньої освіти, Державних санітарних правил і
норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та
організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного
Статуту.
За Статутом ХЗОШ №88 є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.
Мова навчання – українська.
У 2018/2019 навчальному році у ХЗОШ №88 функціонуватимуть
16 класів, у яких навчатимуться 530 учнів, паралель 10-х класів – відсутня.
Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку
педагогічних

кадрів,

продовжується

у

матеріальну

11-А

класі

базу

навчання

кабінетів,
за

у

старшій

філологічним

школі

напрямом

диференціації навчання за профілем української філології.
Навчальний план ХЗОШ №88 на 2018/2019 навчальний рік складено на
підставі освітніх типових програм закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ
ступенів, а саме:
-

для 1-х класів - за Типовою освітньою програмою для 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства
освіти і науки України від 21.03.2018 № 268 (типова освітня програма
розроблена під керівництвом О.Я.Савченко) – додаток 1;
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-

для 2-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів
загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом Міністерства
освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 2) – додаток 2;

-

для 5-9-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної
середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і
науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 12) – додаток 3;

-

для 11-го класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної
середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженою наказом Міністерства освіти і
науки України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 9) – додаток 4.
ІІ. Порядок вивчення окремих предметів
Навчальний план ХЗОШ №88 ім.О.Г.Зубарева включає інваріантну

складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій
передбачено

додаткові

години

інваріантної

складової,

введення

на

вивчення

спецкурсів,

навчальних
курсів

за

предметів
вибором

і

факультативів, індивідуальних, групових занять, а саме:
- у 1-х класах з метою формування комунікативних умінь, надання
школярам більших можливостей спілкування, за бажанням батьків із
варіативної складової виділено 1 годину на тиждень на вивчення предмета
«Російська мова»;
- у 2-4-х класах освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими
навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»:
-

у 2-4-х класах з метою виконання державних програм на вивчення

предмета «Музичне мистецтво» додатково виділено по 0,5 години з
варіативної складової навчального плану (відповідно до освітніх програм,
затверджених

наказом

Міністерства

освіти

і

науки

України

від 20.04.2018 №407);
- у 2-4-х класах з метою виконання державних програм на вивчення
предмета «Образотворче мистецтво» додатково виділено по 0,5 години з
варіативної складової навчального плану у відповідності до освітніх програм,
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затверджених

наказом

Міністерства

освіти

і

науки

України

від 20.04.2018 №407;
- у 5-7-х класах з метою формування певних комунікативних умінь, надання
школярам більших можливостей спілкуватися, індивідуалізації та диференціації
письмових робіт, забезпечення раціонального використання резервних годин,
надання вчителеві можливості коригувати зміст залежно від навчальних
ситуацій із варіативної складової виділено додаткові години на вивчення
навчального предмета

«Українська мова» по 0,5 години на тиждень.

Навчальну програму модифіковано на збільшення кількості годин (на 0,5
години на тиждень) на підставі рішення методичної ради закладу освіти
(протокол від 01.06.2018 №5);
- у 5-6-х класах з метою формування понятійного апарату, обчислювальних
алгоритмів, графічних умінь і навичок, надання вчителеві можливості
коригувати зміст залежно від прийнятої методичної концепції, конкретних
навчальних ситуацій із варіативної складової виділено додаткові години на
вивчення навчального предмета «Математика» по 1 годині на тиждень.
Навчальну програму модифіковано на збільшення кількості годин (на 1
годину на тиждень) на підставі рішення методичної ради закладу освіти
(протокол від 01.06.2018 №5)
- у 5-6-х класах з метою створення умов для формування моральних цінностей
і орієнтирів особистості, моральної культури й культури поведінки учня,
удосконалення

вміння

керуватися

в

поведінці

моральними

нормами

та цінностями, формування вмінь виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу
і чуйність до інших, толерантність та милосердя, відрізняти моральність
та аморальність, дотримуватися етикетних норм у повсякденному житті
впроваджено курс за вибором «Етика» (1 година на тиждень);
- у 7-8 класах з метою формування певних комунікативних умінь, розвитку
особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу та сучасної
європейської цивілізації, необхідність збереження та збагачення українських
культурно-історичних традицій, шанобливого ставлення до національних
святинь, історії, формування культури міжетнічних і міжособистісних відносин,
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забезпечення раціонального використання резервних годин, надання вчителеві
можливості коригувати зміст залежно від навчальних ситуацій із варіативної
складової виділено додаткові години на вивчення навчального предмета «Історія
України» по 0,5 години на тиждень. Навчальну програму модифіковано
на збільшення кількості годин (на 0,5 години на тиждень) на підставі рішення
методичної ради закладу освіти (протокол від 01.06.2018 №5);
- у 7-А класі з метою формування в учнів пізнавального інтересу до біології
та хімії, розвитку пізнавальних здібностей, спостережливості, формуванню
умінь здійснювати аналіз, синтез, узагальнення, сприяння формуванню
здорового способу життя, застосовування теоретичних знань у практичній
діяльності введено факультативний курс «Аптека природи» (1 година
на тиждень);
- у 8-А класі з метою забезпечення належного рівня комунікативної
компетенції, що передбачає вміння вільно й комунікативно доречно
користуватися виражально-зображальними можливостями української мови
в різних життєвих ситуаціях введено курс за вибором «Юні мовознавці»
(1 година на тиждень);
- в 11-А класі філологічного напряму профілю української філології:
- з метою формування в учнів основ філологічного мислення,
комунікативної, мовної, мовленнєвої компетентностей на основі свідомого
опанування мовної і мовленнєвої теорії, з метою корекції орфографічної
грамотності старшокласників впроваджено факультатив «Орфографічний
практикум» (0,5 години на тиждень);
- з метою поглиблення знань про такі лінгвістичні поняття, факти
й закономірності, які забезпечують необхідний для учнів обсяг знань
з української мови, вироблення в учнів граматичних, правописних умінь
і навичок впроваджено факультатив «Практикум із синтаксису української
мови» (0,5 години на тиждень);
- з метою підготовки до

зовнішнього незалежного оцінювання,

розширення й поглиблення відомостей окремих тем курсу математики,
виконання завдань підвищеної складності, застосування нестандартних
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методів розв’язування математичних задач продовжено вивчення курсу
за вибором «Готуємося до ЗНО» у 11-А класі (2 години на тиждень);
- у

11-А

класі

з

метою

розвитку

компетентності, національної свідомості

правової

і

громадянської

учнів введено факультатив

«Українське відродження ХХ сторіччя» (1 година на тиждень).
Навчальні предмети, на вивчення яких збільшено кількість годин,
викладаються за державними програмами, модифікованими для кожного
класу.
За

рахунок

годин

інваріантної

складової

навчального

плану

викладаються інтегровані курси: 5-х класах – «Природознавство»

(по 2

години на тиждень), у 6-х класах – «Історія України. Всесвітня історія» (по 2
години на тиждень), у 5–9-х класах – «Основи здоров’я» (по 1 годині на
тиждень).
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016
№ 1/9-514 «Про особливості викладання математики (рівень стандарту)
в 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів» вивчення математики
в 11-А класі на рівні стандарту здійснюється відповідно до навчальної
програми та передбачає вивчення двох математичних курсів – алгебри
і початків аналізу та геометрії. У І семестрі на вивчення алгебри і початків
аналізу відводиться 1 година на тиждень, на вивчення геометрії – 2 години
на тиждень. У ІІ семестрі на вивчення алгебри і початків аналізу відводиться
2 години на тиждень, на вивчення геометрії – 1 година на тиждень.
Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими навчальними
предметами

«Образотворче

мистецтво»,

«Музичне

мистецтво»

та

«Мистецтво». У 5-7-х класах викладається «Музичне мистецтво» та
«Образотворче мистецтво», у 8-9-х класах – «Мистецтво» по 1 годині на
тиждень з кожного предмета за рахунок інваріантної складової навчального
плану.
З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного
краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 8-9-х класах
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введено курс за вибором «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень)
з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням
балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.
Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт»
та з метою виконання Державного стандарту початкової загальної освіти
та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти,
для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури
в

11-А класі третя година фізичної культури компенсується за рахунок

залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.
Зміст предмета «Фізична культура» реалізується за варіативними
модулями, які визначені шляхом анкетування учнів:
- 5-8-ті класи – футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, гімнастика;
- 9-А клас – футбол, баскетбол, волейбол, гімнастика;
- 11-А клас (для хлопців, для дівчат, для класів, що не поділяються
на групи) – футбол, баскетбол, волейбол.
Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти
та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти години
фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого
навчального навантаження на учнів.
Викладання

предмета

«Захист

Вітчизни»

проводитиметься

в 11-А класі по 2 години на тиждень (1,5 години на тиждень за рахунок
інваріантної та 0,5 години за рахунок варіативної складових навчального
плану) з метою посилення ролі військово-патріотичного виховання.
Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними
програмового матеріалу введені години індивідуальних та групових занять
у 6-11 класах:
- 6-А клас – з англійської мови (1 година на тиждень);
- 6-Б клас – з англійської мови (1 година на тиждень);
- 7-А клас – з географії (1 година на тиждень);
- 8-А клас – з математики (1 година на тиждень);
- 9-А клас – з географії (1 година на тиждень);
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- 11-А клас – з історії України (1 година на тиждень).
Відповідно до навчальних програм будуть викладатися:
- предмети «Українська мова» та «Літературне читання» в 2-4 класах:
І семестр - «Українська мова» - 4 години, «Літературне читання» - 3 години;
ІІ семестр – «Українська мова» - 3 години, «Літературне читання» - 4 години.
Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових
навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5),
викладатимуться впродовж навчального року: ціла частина – щотижнево,
дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних
навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних
загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних
груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу
класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх
навчальних закладах» із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 №921, при вивченні окремих
предметів у ХЗОШ №88 запроваджується поділ класів на групи:
- при вивченні української мови, як предмета – у 2-11-х класах при кількості
учнів у класі більше 27;
- при вивченні іноземної мови (англійської) – у 1-11-х класах при кількості
учнів у класі більше 27;
- при вивченні російської мови, як предмета – у 2-8-х класах при кількості
учнів у класі більше 27;
- при проведенні уроків з фізичної культури - у 11-А класі (окремо для
хлопців і дівчат) при кількості учнів у класі більше 27, але не менше 8 учнів
у групі;
- при проведенні практичних занять з інформатики з використанням
комп'ютерів – у 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-А,
11-А класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);
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- при проведенні уроків з трудового навчання - у 5-9-х класах при кількості
учнів більше 27.
Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни»
здійснюється окремо для юнаків та дівчат.
Навчальні

предмети

інваріантної

складової

навчального

плану

викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством
освіти і науки України.
Курси за вибором та факультативи викладаються за регіональними
та державними програмами (додаток 4).
ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»
2018/2019 навчальний рік розпочинається 3 вересня святом – День знань –
і закінчується не пізніше 1 липня.
Згідно п.п. 2.13, 2.14 Статуту Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №88 імені О.Г.Зубарева Харківської міської ради Харківської
області, рішення спільного засідання педагогічної ради та ради Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №88 імені О.Г.Зубарева Харківської
міської ради Харківської області від 07.06.2018 №7,

навчальні заняття

організовуються за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня по 28
грудня 2018 року, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня 2019 року; упродовж
навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні
з 22 по 28 жовтня 2018 року, зимові з 29 грудня 2018 року до 13 січня 2019
року, весняні з 25 до 31 березня 2019 року.
З

урахуванням

місцевих

особливостей

та

кліматичних

умов

за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою
можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських
канікул.
Тривалість уроків у ХЗОШ №88 становить: у 1-х класах – 35 хвилин,
у 2–4-х класах – 40 хвилин, у 5–11-х класах – 45 хвилин.
Згідно з наказом Міністерства освіти України від 12.08.1999 №292
«Про запровадження Закону України «Про загальну середню освіту» (п.3.4),
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листом Міністерства освіти України від 27.10.1999 №1/9-419 «Про тривалість
уроків у початковій школі» різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів
компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий
облік

і

компенсація

навчального

часу

у

початковій

школі

у 2018/2019 навчальному році не проводиться.
Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової
атестації випускників початкової, основної, старшої шкіл відповідно
до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки
України.
Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
Директор Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 88 імені О.Г.Зубарева
Харківської міської ради Харківської області

В.А.Пухлій
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Додаток 1
складений відповідно до Типових
освітніх програм для 1-2 класів
закладів загальної середньої освіти,
затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України
від 21.03.2018 №268
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
1-А, 1-Б класів з українською мовою навчання
Назва освітньої галузі

Навчальні предмети
Інваріантний складник
Мовно-літературна
Інтегрований курс «Навчання
грамоти»
Іноземна мова (англійська)
Математична
Математика
Громадянська та історична,
Я досліджую світ
соціальна та
здоров’язбережувальна,
природнича
Технологічна
Дизайн і технології
Мистецька
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Фізкультурна
Фізична культура
Варіантний складник
Додаткові години на вивчення
Російська мова (курс за вибором)
предметів освітніх галузей, курси
за вибором, проведення
індивідуальних консультацій та
групових занять
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на здобувача
освіти
Загальна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної
складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів
на групи)

Директор Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 88 імені О.Г.Зубарева
Харківської міської ради Харківської області

Кількість годин на тиждень
1-А,Б
7
2
4
3

1
1
1
3
1

20
23

В.А.Пухлій
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