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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

до річного навчального плану 
 

комунального закладу «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 

Харківської міської ради Харківської області» на 2020/2021 навчальний рік 

 
 

І. Загальні засади 
 
 
 

Комунальний заклад «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 

Харківської міської ради Харківської області» (далі - КЗ «ХСШ №3») здійснює 

планування діяльності на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення», 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), листа Міністерства освіти і 

науки України від 05 серпня 2020 р. № 1/9-420 “Щодо організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році” 

 
власного Статуту. 

 

За Статутом КЗ «ХСШ №3» є спеціалізованою школою ІІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням іноземної мови (англійської). 
 

Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова. Мова навчання – 

українська мова, мова національних меншин (російська). 
 

У 2020/2021 навчальному році в КЗ «ХСШ №3» функціонуватиме 25 класів, де 

навчатимуться 746 учнів. 
 

Річний навчальний план КЗ «ХСШ №3» на 2020/2021 навчальний рік складено 

на підставі Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти, 

затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№№405, 408: 
 

- для 5-9-х класів – на підставі наказу  Міністерства освіти і науки України від 
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20.04.2018 №405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів освіти 

загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 3, 4) – додатки 1-6; 
 

- для 10-11-х класів – на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018 №408 (зі змінами) «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів освіти загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиці 2,3) – додатки 7-8. 

 

 

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів 
 
 

 

Річний навчальний план КЗ «ХСШ №3» включає складову, сформовану на 

державному рівні, та додаткові години на вивчення базових навчальних 

предметів, введення спецкурсів, курсів за вибором. 
 

Цикл профільних предметів буде реалізовуватися вивченням таких 

навчальних предметів: 
 

- у 5-11-х класах – іноземна мова (англійська) по 5 годин на тиждень; 
 

- у 5-9-х класах – друга іноземна мова (німецька) по 2 години на тиждень; 
 

- у 10-х класах – друга іноземна мова (німецька) по 1 годині на тиждень; 
 

- у 11-х класах – друга іноземна мова (німецька) по 2 години на тиждень. 
 

З метою сприяння формуванню в учнів традиційних для України цінностей: 

прагнення до істини, добра, любові, краси, гідності, почуття обов’язку, честі та 

совісті - у 5-х класах введено, а в 6-х продовжено вивчення курсу за вибором 

духовно-морального спрямування «Етика» (по 0,5 години на тиждень), який 

викладатиметься за державною програмою, модифікованою для цих класів. 
 

Освітня галузь «Мистецтво» у 5 - 7-х класах реалізується навчальними 

предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» (по 0,5 години на 

тиждень з кожного предмета). 
 

За рахунок годин базових предметів робочого навчального плану 

викладатимуться такі інтегровані курси: у 5-х класах – «Природознавство» (по 2 
 

години на тиждень), у 6-х классах – «Всесвітня історія. Історія України» (по 2 

години на тиждень), у 5-9-х класах – «Основи здоров`я» (5-ті, 6-ті класи – по 1 

годині на тиждень, 7-9-ті класи – по 0,5 години на тиждень), у 8-9-х класах – 
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«Мистецтво» (по 0,5 години на тиждень), у 10-11-х класах – «Математика» (по 3 

години на тиждень), у 5-9-х – «Література» (по 2 години на тиждень), у 10-11-х 

класах – «Російська мова і література» (по 2 години на тиждень). 
 

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, 

міста Харкова та реалізації регіонального компоненту в 8-х класах введено 

спецкурс «Харківщинознавство» (по 0,5 години на тиждень), який 

викладатиметься за програмою, модифікованою для цих класів, з обов’язковим 

оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного 

предмета до документа про здобуття базової середньої освіти. 
 

Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, які визначені 

шляхом анкетування учнів: 
 

5-9-ті класи – легка атлетика, баскетбол, гімнастика, футбол; 
 

10-11-ті класи – легка атлетика, баскетбол, гімнастика. 
 

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 
 

Викладання предмета «Захист України» проводитиметься в 10-11-х класах по 

1,5 години на тиждень за рахунок базових предметів річного навчального плану. 

 

Предмет «Технології» реалізується за рахунок таких модулів: 
 

- 10-ті класи – підсумковий проект (комплексна робота); 
 

- 11-ті класи – підсумковий проект (комплексна робота). 
 

У 5-В класі з урахуванням побажань батьків і учнів з додаткових годин на 

навчальні предмети введено російську мову (1 година на тиждень). У 7-х, 10-11-х 

класах школи для розвитку творчих здібностей учнів, упровадження наукової та 

дослідницької роботи школярів та з урахуванням побажань батьків і учнів 

уведено індивідуальні та групові заняття: у 7-В, 7-Г – математика (по 0,5 години 

на тиждень), у 7-Б, 7-А – російська мова (по 0,5 години на тиждень), у 11-В класі 
 

– українська мова (по 1 годині на тиждень), у 10-х, 11-А, 11-Б класах – історія 

України (по 1 годині на тиждень), у 10-х, 11-х класах – теорія економічних знань 

(по 1 годині на тиждень). 
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Години базових навчальних предметів та варіативної складової річного 

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» (зі змінами) при 

вивченні окремих предметів у КЗ «ХСШ №3» запроваджується поділ класів на 

групи: 
 

- при вивченні української мови, яка вивчається як предмет, у 5-11-х класах 

при кількості більше, ніж 27 учнів у класі; 
 

- при поглибленому вивченні іноземної мови (англійської) з 1-го класу - у 5-

11-х класах клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3-х груп); 
 

- при вивченні другої іноземної мови (німецької) - у 5-11-х класах клас 

ділиться на дві групи при кількості більше, ніж 27 учнів у класі; 
 

- при проведенні уроків фізичної культури в 10-11-х класах (окремо для 

хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі); 
 

- при  проведенні  практичних  занять  з  інформатики  з  використанням 
 

комп'ютерів у 5-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів 
 

у групі); 
 

- при проведенні уроків трудового навчання в 5–9-х класах при кількості 

більше, ніж 27 учнів у класі. 
 

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист України» здійснюється 

окремо для юнаків та дівчат. 
 

Навчальні базові предмети річного навчального плану викладатимуться за 

державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
 

Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України (додаток 8). 
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ІІІ. Структура навчального року 
 
 

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту» 2020/2021 навчальний рік розпочинається в День знань,1 вересня 2020 

року, і закінчується не пізніше 1 липня. 
 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – 1 

вересня по 29 грудня 2020 року, ІІ семестр – 11 січня по 04 червня 2021 року 

(протокол ради КЗ «ХСШ №3» від 26.08.2020 №12). 
 

Тривалість уроків становить у 5–11-х класах  45 хвилин. 
 

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації 

випускників основної і старшої школи. 
 

Державна підсумкова атестація буде проводитись відповідно до чинного 

Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі 

загальної середньої освіти. 
 

Навчальні екскурсії та навчальна практика будуть проводитися впродовж 

навчального року. Зміст і дата проведення занять з навчальної практики 

обліковується в класних журналах на окремих, спеціально відведених сторінках. 

Оцінка за навчальну практику виставляється в класному журналі та окремим 

рядком у табелі успішності (протокол ради КЗ «ХСШ №3» від 26.08.2020 №12). 
 

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули. 

Орієнтовно, осінні - з 24.10.2020 по 01.11.2020 – 9 днів, зимові - з 30.12.2020 по 

10.01.2021 – 12 днів, весняні - з 27.03.2021 по 04.04.2021 – 9 днів (протокол ради 

КЗ «ХСШ №3» від 26.08.2020 №12). 
 

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з 

відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись 

структура навчального року та графік учнівських канікул. 
 

Режим роботи закладу - п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна. 
 

 

Директор комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа 

ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської 

міської ради Харківської області» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В.І.Косміна 


