
Витяг з протоколу № 8 

засідання педагогічної ради комунального закладу «Харківська  спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області» 

  

25.05.2018  

 

Голова педагогічної ради:  Косміна В.І. 

Секретар педагогічної ради: Сургай Л.І.. 

Присутні – 47 чол.  

Відсутні –  4 чол.    

 

Порядок денний: 

5.Про загальні положення освітніх програм комунального закладу «Харківська спеціалізована 

школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області» для учнів 5-9-х, 10-х, 11-х 

класів. (Доповідач Калюжна Ганна Володимирівна,  заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

 
 

5. СЛУХАЛИ: 

 

Калюжну Г.В.- Про загальні положення освітніх програм комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської 

області» для учнів 5-9-х, 10-х, 11-х класів. 

Заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи ознайомила із загальними 

положеннями освітніх програм комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області» для учнів 5-9-х, 10-х, 11-х  класів – 

тексти освітніх програм додаються до протоколу (додаток 1-3). 

Проінформувала педагогічний колектив про те, що освітні програми КЗ «ХСШ №3» ІІ 

ступеня (базова середня освіта), ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблені на виконання 

абзацу двадцять другого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту» та постанов 

Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 та 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та складені  на 

підставі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, затверджених наказами  

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, 407, 408.  

Освітні програми окреслюють рекомендовані підходи до планування й організації закладом 

освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти. 

Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки 

окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної 

послідовності їх вивчення, які натепер подані в рамках навчальних планів; 

- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм; пропонований зміст 

навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і 

розміщені на офіційному веб-сайті МОН);  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього 

забезпечення якості освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

 Освітня програма КЗ «ХСШ №3»  передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 

На основі освітньої програми КЗ «ХСШ №3» складає та затверджує навчальний план 

закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Схвалити освітні програми базової, загальної середньої освіти. 

25.05.2018 



2 

 

 

2. Оприлюднити на сайті КЗ «ХСШ №3» витяг з протоколу педагогічної ради. 

До 04.06.2018 

3.Оприлюднити на сайті КЗ «ХСШ №3» освітні програми базової, загальної середньої освіти. 

До 04.06.2018 

4.На основі освітніх програм скласти та затвердити навчальний план закладу освіти, що 

конкретизує організацію освітнього процесу. 

До 01.08.2018 

 

 

 

 

 

Голова педагогічної ради    Косміна В.І. 

Секретар педагогічної ради    Сургай Л.І. 


