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Пояснювальна записка 

I. Загальні засади 

«Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів 

№ 11 Донецької обласної ради» здійснює планування своєї 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, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87 (для 1-х класів), Державного стандарту початкової загальної 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 

№ 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392, 

«Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню 

санаторну школу-інтернат», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 12.06.2003 року № 363, «Державних санітарних правил і норм 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджені постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63); наказів 

Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 р. «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», № 

407 від 20.04.2018 р. «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня», «Про порядок проведення екскурсій та 

навчальної практики учнів загальноосвітніх закладів» - інструктивно-

методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-61 від 06.02.2008 

року, Статуту школи-інтернату, забезпечує одержання учнями загальної 
середньої освіти на рівні Державних стандартів. 

Згідно зі Статутом «Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-
інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради» має тип середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів і таку структуру:  

- школа І ступеню (1 - 4 класи – 12 класів) - початкова школа, що 

забезпечує початковий рівень загальної середньої освіти; 

- школа ІІ ступеню (5 - 9 класи – 8 класів) - основна школа, що забезпечує 
базову загальну середню освіту. 

Робочий навчальний план розраховано на 5-денний оздоровчий, 

цілодобовий з понеділка по п’ятницю робочий тиждень. Навчальні заняття у 

школі-інтернаті починаються о 8.30 годині. Тривалість уроків: у 1 класі – 35 

хвилин; у 2-9 класах – 40 хвилин. 

Гранично допустиме навантаження на учня відповідає санітарно-гігієнічним 

нормам, установленим Міністерством охорони здоров’я України.  

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження на учнів. 

Мова навчання – українська та російська. 

У 2018/2019 навчальному році у «Маріупольська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради» 

функціонуватиме 20 класів (12 – початкова школа та 8 – середня школа), у яких 
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навчатиметься 395 учнів. 

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

2018/2019 навчальний рік розпочинається у День знань - 01 вересня 2018 року і 
закінчується не пізніше 01 липня 2019 року. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

01 вересня проводиться свято День знань; 

І семестр – з 03 вересня 2018 року по 28 грудня 2018 року (16 тижнів); 

ІІ семестр – з 14 січня 2019 року по 24 травня 2019 року (18 тижнів); 

Навчальний рік – з 03 вересня 2018 року по 24 травня 2019 року (34 

тижні). 
Закінчується навчальний рік проведенням:  

- підсумків навчальних екскурсій у 1-4класах, навчальних екскурсій та 
практики у 5-8 класах які проводяться протягом навчального року. 

- проведенням річних контрольних робіт у 3-9 класах з 06 по 17 травня 

(включно) 2019 року. 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: 

Осінні: 29.10.2018 - 04.11.2018 р. 

Зимові: 29.12. 2018 - 13.01.2019 р. 

Весняні: 25.03.2019 - 31.03.2019 р. 

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за 
погодженням з департаментом освіти і науки Донецької обласної ради можуть 

змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню 

освіту», рішенням колегії МОН України (протокол № 6/6-20 від 03 липня 

2015 року) навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової 

атестації випускників початкової, основної школи. Перелік предметів для 

проведення державної підсумкової атестації для учнів початкової та 

основної школи, форму й терміни проведення буде визначено додатково 

після затвердження МОН України. 

Підсумкову державну атестацію відмінено згідно з наказом 

Міністерства освіти і науки № 1547 від 30.12.2014 року «Положення про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти». 

Вручення документів про освіту провести для випускників 9-х класів – 07 

червня 2019 року. 

ІІ. Організація навчально-виховної реабілітаційної роботи. 

Маріупольська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів 

№ 11 Донецької облради - загальноосвітній навчальний заклад з відповідним 

медичним профілем, що забезпечує реалізацію права дітей, які потребують 

тривалого лікування та реабілітації на загальну середню освіту. 

Відповідно до профілю захворювання в санаторній школі-інтернаті 
навчаються діти з малими і неактивними (фаза згасання) формами 

туберкульозу. 
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Головною метою діяльності санаторної школи-інтернату є забезпечення 

реалізації права дітей, які потребують тривалого лікування та реабілітації, на 
загальну середню освіту. 

Головними завданнями школи-інтернату є: 
• відновлення і зміцнення здоров’я дітей у поєднанні із загальноосвітньою 

підготовкою; 

• надання учням (вихованцям) кваліфікованої медико – психолого - 

педагогічної допомоги; 

• формування і розвиток соціально - зрілої, творчої особистості з 
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, 
особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

• формування здорового способу життя, оволодіння учнями основними 

методами охорони здоров’я. 

• Особливості умов навчання і виховання учнів у школі-інтернаті 
визначаються: 

• спеціальним режимом та системою навчальної, виховної і лікувально - 

профілактичної роботи; 

• створенням спеціальних умов, що забезпечують здобуття загальної 
середньої освіти у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та 

відновленням здоров’я вихованців; 

• здійсненням особливого режиму для дітей, які мають серйозні 
відхилення від норм у стані здоров’я, індивідуального та диференційованого 

підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру захворювання; 

• забезпеченням умов для розвитку природних нахилів, здібностей і 
обдарованості, творчого мислення, потреби і вміння самовдосконалюватися, 

формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої 
дії, здобуття учнем соціально-необхідного мінімуму обов’язкових вимог до 

рівня і обсягу загальної середньої освіти. 

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є 
робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних 

планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із 
конкретизацією варіативної частини. 

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад 

уроків, гуртків, занять варіативної складової (щоденний, тижневий), розклад 

роботи вихователів та режим роботи (щоденний, тижневий та річний). 

Оздоровчий режим школи-інтернату має такі функції:  

• відновлювальну, що передбачає зниження навантаження у розпорядку 

діяльності дитини до рівня її психосоматичних можливостей; 

• дозувальну ,що передбачає вибір режиму або окремих його компонентів 

як однієї з умов відновлення стану здоров’я дитини; 

• тренувальну, що дає змогу сформувати і закріпити навички здорового 

способу життя протягом періоду перебування у школі-інтернаті. 
Усі навчально-виховні, лікувально-профілактичні та реабілітаційні 
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заходи є складовою частиною оздоровчого режиму, додержання якого є 
обов’язковим для всіх учасників навчально-виховного та лікувально - 

реабілітаційного процесу. 

ІІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

На виконання Державного стандарту базової та повної загальної 
середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти 

інваріантна складова використана у повному обсязі годин, які передбачені 
Типовими навчальними планами. 

1. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» сформоване 

відповідно до статево-вікових особливостей учнів, матеріально-технічної бази 

закладу, кадрового забезпечення та реалізується так: 

 
Клас Назва модулів 

5-А,Б 

1. Легка атлетика 

2. Футбол 

3. Баскетбол 

4. Гімнастика 

6-А,Б 

1. Легка атлетика 

2. Футбол 

3. Баскетбол 

4. Гімнастика 

7-А,Б 

1. Легка атлетика 

2. Баскетбол 

3. Гімнастика 
4. Волейбол 

5. Футбол 

8-А 

1. Легка атлетика 

2. Баскетбол 

3. Гімнастика 
4. Волейбол 

5. Футбол 

9-А 

1. Легка атлетика 

2. Футбол 

3. Баскетбол 

4. Волейбол 

 

2. Змістове наповнення предмету «Трудове навчання» сформоване, 

враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення навчального 

закладу, обрано такі модулі для вивчення предмета «Трудове навчання, 

технології» 

 
Назва предмета Клас Модуль 

Трудове навчання 5-А,Б 

Варіативний модуль: 

Блок 1. Модуль 13. «Технологія виготовлення 

дерев’яної іграшки». 

Модуль 15. « Технологія виготовлення та 

оздоблення виробів із деревини (способом 

ажурного випилювання). 
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Блок 2. « Технологія виготовлення виробів з 
аплікацією». 

Варіативний модуль І: 
«Технологія виготовлення м’якої іграшки». 

Варіативний модуль 2: 

«Технологія виготовлення виробів із бісеру на 

дротяній основі». 

Трудове навчання 6-А,Б 

Блок 1. Модуль 20. 

«Технологія виготовлення виробів із тонкого 

листового металу». 

Модуль 14. «Технологія виготовлення 

сувенірів із дерев’яних матеріалів». 

Блок 2 « Технологія виготовлення вишитих 

виробів». 

Варіативний модуль І: 
«Технологія виготовлення народної ляльки». 

Варіативний модуль 2: 

«Технологія виготовлення швейних виробів 

машинним способом». 

Трудове навчання 7-А,Б 

Блок 1. Модуль 26. 

«Технологія виготовлення виробів із деревини 

з використанням ручних способів обробки». 

Блок 2. «Технологія виготовлення виробів, 

в’язаних гачком». 

Варіативний модуль 1. 

«Технологія оздоблення виробів вишивкою 

бісером» 

Трудове навчання 8-А 

Блок 1. Модуль 28. 

«Технологія виготовлення виробів із 
сортового прокату з використанням ручних 

способів обробки». 

Модуль 2. «Технологія виготовлення швейних 

виробів». 

Варіативний модуль. «Технологія плетіння 

виробів із соломи». 

Трудове навчання 9-А 

Блок 1. Модуль 30. Підсумковий проект 
проектування та виготовлення комплексного 

виробу. 

 

3. Змінена назва навчального предмета «Світова література» на 
«Зарубіжна література» в основній школі відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 08.05.2015 року № 518 « Про внесення зміни до 

деяких наказів». 

4. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

12.12.2014 року № 1465 змінено кількість годин з математики у 7 класі 
 

Математика 
Алгебра 2,5 

Геометрія 1,5 

 

у такій редакції 
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Математика 
Алгебра 2 

Геометрія 2 

Навчальні предмети інваріантної складової, які записані у таблиці, будуть 

викладатися упродовж усього навчального року з різною кількістю годин по 

семестрах (3/4 або 4/3; 2/3 або 3/2; 1/2 або 2/1): 

 
Клас Навчальні предмети інваріантної складової Кількість годин 

5 Українська мова 3,5 

6 Українська мова 3,5 

7 Українська мова 2,5 

7 Російська мова 2,5 

7 Хімія 1,5 

8 Історія України 1,5 

9 Історія України 1,5 

9 Географія 1,5 

 

Навчальні предмети варіативної складової (індивідуальні заняття та 
консультації), які записані у таблиці, будуть викладатися упродовж усього 

навчального року через тиждень: 

 
Клас Навчальні предмети інваріантної складової Кількість годин 

5 Математика 0,5 

6 Математика 0,5 

8 Фізика 0,5 

 

5. За рахунок годин варіативної складової заплановано додаткові години: 

 

Клас Предмет 
Кількість 

годин 
Програма 

2-А, Б, В 

3-А, Б, В 

4- А, Б, В 

Образотворче 

мистецтво 

+1 

+1 

+1 

Наказ МОН молодьспорту України 

від 10.06.2011 № 572 Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Образотворче мистецтво 1-4 клас. 

 

6. За рахунок годин варіативної складової заплановано курси за вибором: 

 

Клас Предмет 
Кількість 

годин 
Програма 

1-А, Б, В Математика (логіка) +1 
Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Математика 1 клас 

5-А, Б 

6-А, Б 

7-А, Б 

Математичні смарагди 

+1 

+1 

+1 

Програма з математики для 

допрофільної підготовки та профільного 

навчання (у двох частинах). – Ч.І. 
Допрофільна підготовка. / Упор. Н.С. 

Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В.Єргіна. 

– Х.: Вид-во "Ранок» (Лист (ІМЗО від 
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04.07.2016 № 21/12-Г-440)); 

9-А Прикладні фінанси +1 

Програма «Прикладні фінанси» для 

загальноосвітніх навчальних закладів (Лист 

Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти від 29.05.2015 № 14.1/12-Г-331). 

 

7. За рахунок годин варіативної складової заплановано індивідуальні 
заняття та консультації: 
 

Клас Предмет 
К-сть 

годин 
Програма 

5-А,Б 

6-А,Б 
Математика 

+0,5 

+0,5 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Математика 5-11 класи. 

7-А,Б 

8-А 
Фізика 

+1 

+0,5 

Програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів. Фізика 7-11 класи 

 

8. За рахунок годин варіативної складової заплановано факультативи: 

 

Клас Предмет 
К-сть 

годин 
Програма 

5- А, Б 

6- А, Б 

7-А, Б 

8-А 

9-А 

Логіка 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

Програма з математики для допрофільної 
підготовки та профільного навчання (у двох 

частинах). Ч.І Допрофільна підготовка: 

Факультативи та курси за вибором/ Упоряд. 

Н.С. Прокопенко, О.П. Вашуленко, О.В. 

Єргіна. – Х.: Вид-во “Ранок» (Лист (ІМЗО від 

04.07.2016 № 21/12-Г-440)); 

6- А, Б 
Аранжування 

особистості 
+1 

Програма з викладання факультативних 

курсів, курсів за вибором та спецкурсів для 

застосування в роботі працівників 

психологічної служби загальноосвітніх 

навчальних закладів: навчально-методичний 

посібник. / за наук. Ред.. В.Г. Панка (Лист 

ІМЗО № 14.1/12-1-165 від 15.05.2013 р.). 

8- А Настає час вибору +1 

Програма з викладання факультативних 

курсів, курсів за вибором та спецкурсів для 

застосування в роботі працівників 

психологічної служби загальноосвітніх 

навчальних закладів: навчально-методичний 

посібник. / за наук. Ред.. В.Г. Панка (Лист 

ІМЗО № 14.1/12-1-165 від 15.05.2013 р.). 

8- А 

Особиста гідність. 

Безпека життя. 

Громадянська позиція 

+1 
Програма схвалена МОН (протокол № 3 

від 16 червня 2017 р.). 

 

ІV. Навчальні плани 
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Маріупольська ЗСШІ № 11 враховує навчальні плани з українською 

мовою навчання (1 класи), навчальні плани з українською мовою навчання з 
вивченням російської мови, навчальні плани з навчанням російською мовою. 

1-А, 1-Б, 1-В- класи з українською мовою навчання. 

2-А, 2-Б, 3-А, 3-В, 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-А - класи з українською 

мовою навчання з вивченням російської мови. 

2-В, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В, 7-Б - класи з російською мовою навчання. 

1. Навчальний план для 1-их класів на 2018/2019 навчальний рік складено 

на основі Концепції «Нова українська школа» та «Типової освітньої програми 

для закладів загальної середньої освіти» за редакцією О.Я. Савченко, яка 
схвалена Колегією Міністерства освіти і науки України 21.03.2018 № 268. 

Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на 
державному рівні, та варіативний складник, у якому передбачені години на 
вивчення предметів інваріантного складника. 

Зміст початкової освіти структурується за такими освітніми галузями – 

«Мовно-літературна», «Іншомовна», «Математична», «Я досліджую світ» 

«Технологічна», «Мистецька», «Фізкультурна». 

Освітня галузь «Мовно-літературна» у навчальному плані представлена 
інтегрованим курсом «Навчання грамоти», який передбачає часовий розподіл 

програмового матеріалу в межах 7 годин на тиждень. 

Навчальний предмет «Іноземна мова» забезпечує виконання завдань 

освітньої галузі «Мовно-літературна», які стосуються іншомовної освіти і не 
передбачає інтегрування в інші освітні галузі. На вивчення іноземної 
(англійської) мови відводиться 2 години на тиждень. 

В організації роботи над програмою освітньої галузі «Математична» 

передбачено вивчення окремого навчального предмета «Математика», де на 
математику відводиться 4 години на тиждень. 

Час на вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» компонується 

таким чином: на природничу освітню галузь відводиться 2 години на тиждень, 

на соціальну та здоров’язбережувальну – 1 година на тиждень. 

Зміст освітньої галузі «Технологічна» реалізовується через навчальний 

предмет «Дизайн і технології», на що відводиться по 1 годині в тиждень. 

Зміст освітньої галузі «Мистецька» реалізовується через окремі предмети 

за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво – по 1 

годині в тиждень. 

Освітню галузь «Фізкультурна» у навчальному плані представлено 

навчальним предметом «Фізична культура» в кількості 3 години на тиждень. 

Навчальний план надано у додатку 1. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів 1-их класів 

враховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-ому 

класі- 35 хвилин. 

2. Робочий навчальний план 2-4 класів на 2018/2019 навчальний рік 

складено на основі Типових навчальний планів, рекомендованих листом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження 
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типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I ступеня». 

Робочий навчальний план 2-4 класів включає інваріантну складову, 

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

додаткові години на вивчення навчальних предметів. 

2.1. Навчальний план для 2-А, 2-Б, 3-А, 3-В класу складено 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; 

2.2. Навчальний план для 2-В, 3-Б, 4-А, 4-Б, 4-В складено за Типовою 

освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 407 (Таблиця 3) - додаток 3. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 
санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах - 40 

хвилин відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р. № 63. 

У школі-інтернаті з першого року навчання здійснюється поділ класів на 
групи: 

- для вивчення української та російської мов (мови і читання) - 3-А (лист 

МОН України № 1/9-322 від 18 травня 2018 року); 

- для вивчення англійської мови (лист МОН України № 1/9-322 від 18 

травня 2018 року). 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами 

«Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», використовуючи години 

варіативної складової - 2-А, 2-Б, 2-В, 3-А, 3-Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В (Типова 

освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 

№ 407). 

3. Типові навчальні плани основної школи реалізують освітні галузі 
Базового навчального плану через навчальні предмети, які охоплюють 

інваріативну складову, сформовану на державному рівні. 
Для учнів 5-х – 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 2, 12).  

Для 5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 7-А, 8-А, 9-А класів - навчальний план з 
українською мовою навчання і вивченням російської мови – додаток 4. 

Для 7-Б класу - навчальний план з навчанням російською мовою – 

додаток 5. 

Інваріантна складова реалізована у робочому навчальному плані у 

повному обсязі. 
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Години варіативної складової передбачили збільшення годин на вивчення 

окремих предметів інваріантної складової; на упровадження курсів за вибором; 

факультативні заняття, додаткові години та проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять. 

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як 

інваріативної, так і варіативної частини навчального плану: 

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи - 

інтернату самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, 

що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-

методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної 
роботи.  

Робочий навчальний план школи-інтернату розглянуто на нараді при 

директорі 22 травня 2018 року та узгоджено з педагогічною радою (протокол № 

6 від 09 червня 2018 року). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Маріупольської  
ЗСШІ № 11 облради      О.В. Керекеша-Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець В.О. Дейнека 
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Додаток 1 

Навчальний план  

для перших класів з українською мовою навчання 

Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат  

І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради на 2018/2019 навчальний рік 

 

Освітня галузь / Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

1 – А, Б, В 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, іншомовна 

Навчання грамоти (українська мова) 7 

Іноземна мова (англійська) 2 

Математична 

Математика 4 

Я досліджую світ* (природнича, соціальна, здоров’язбережувальна галузі) 
Я досліджую світ 3 

Технологічна, інформатична 

Дизайн і технології 1 

Мистецька** 

Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна 

Фізична культура*** 3 

Усього 19+3 

Варіативний складник 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 
курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 

Курс за вибором: 

Математика (логіка) 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 20 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 
складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

23 

* Розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого 

предмета: природнича, соціальна і здоров'язбережна. 

** Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і 
«Музичне мистецтво». 

*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час 
визначенні гранично допустимого навчального навантаження учнів, але 
обов’язково фінансуються. 

 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради      О.В. Керекеша-Попова 
 

 

Виконавець В.О. Дейнека 
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Додаток 2 

Навчальний план  

для других, третіх класів з українською мовою навчання 

з вивченням російської мови 

Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат  

І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради на 2018/2019 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

2 – А, Б 3 – А, В 

Інваріантна складова 

Мови і літератури Українська мова 7 7 

(мовний і літературний 

компоненти) 

Російська мова 2 2 

Іноземна мова 2 2 

Математика Математика 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 

Суспільствознавство Я у світі - 1 

Мистецтво Музичне мистецтво* 1 1 

Технології 
Трудове навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров'я і фізична культура 
Основи здоров'я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Усього 21+3** 22+3** 

Варіативна складова  

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 
курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 
1 1 

Додаткова година: 

Образотворче мистецтво* 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 
складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 
25 26 

 

*Загальноосвітній заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», 

використовуючи години варіативної складової 
**Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради      О.В. Керекеша-Попова 
 

 

Виконавець В.О. Дейнека 
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Додаток 3 

Навчальний план  

для другого, третього, четвертих класів з навчанням російською мовою 

Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат  

І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради на 2018/2019 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

2 – В 3 – Б 4 – А, Б, В 

Інваріантна складова 

Мови і літератури Українська мова 3 4 4 

(мовний і літературний 

компоненти) 

Російська мова 6 5 5 

Іноземна мова 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 

Суспільствознавство Я у світі  1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво* 1 1 1 

Технології 
Трудове навчання 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 

Здоров'я і фізична культура 
Основи здоров'я 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 

Усього 21+3** 22+3** 22+3** 

Варіативна складова 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 
складової, курсів за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 
1 1 1 

Додаткова година: 

Образотворче мистецтво* 1 1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 
22 23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 
варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 
25 26 26 

 

*Загальноосвітній заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво або 

окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво», 

використовуючи години варіативної складової 
**Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради      О.В. Керекеша-Попова 

 

 

 

Виконавець В.О. Дейнека 
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Навчальний план для п’ятих, шостих, сьомого, восьмого, дев’ятого класів  

з українською мовою навчання з вивченням російської мови 

Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат  

     І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради на 2018/2019 навчальний рік     Додаток 4 

Освітні галузі Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

5 – А, Б 6 – А, Б 7 - А 8 - А 9 - А 

Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова  3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література 2 2 2 2 2 

Іноземна мова 3 2 2 2 2 

Російська мова 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 

Суспільствознавство* 

Історія України 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - 1 

Естетична культура / 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 1 1   

 Образотворче мистецтво 1 1 1   

Мистецтво - - - 1 1 

Математика 
Математика 4 4 - - - 

Алгебра - - 2 2 2 

Геометрія - - 2 2 2 

Природознавство 

Природознавство 2     

Біологія - 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 1,5 

Фізика - - 2 2 3 

Хімія - - 1,5 2 2 

Технології 
Трудове навчання 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 2 2 

Здоров’я і фізична  

культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 

Фізична культура** 3 3 3 3 3 

Разом 25,5+3** 27,5+3** 29+3** 29,5+3** 31+3** 

Варіативна складова 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
2,5 3,5 3 3,5 2 

Факультативи: 

Логика 1 1 1 1 1 

Аранжування особистості  1    

Настає час вибору    1  

Особиста гідність. БЖ. Громадянська позиція    1  

Курси за вибором: 

Прикладні фінанси     1 

Математичні смарагди 1 1 1   

Індивідуальні заняття та консультації 

Математика 0,5 0,5    

Фізика   1 0,5  

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3** 31+3** 32+3** 33+3** 33+3** 

* В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до 

історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». 

** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються. 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради        О.В. Керекеша-Попова 

Виконавець В.О. Дейнека 
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Додаток 5 

Навчальний план 

для сьомого класу з навчанням російською мовою 

Маріупольської загальноосвітньої санаторної школи - інтернат  

І-ІІ ступенів № 11 Донецької обласної ради на 2018/2019 навчальний рік 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

7 – Б 

Інваріантна складова 

Мови і літератури 

Українська мова  2,5 

Українська література 2 

Іноземна мова 2 

Російська мова 2,5 

Інтегрований курс «Література» 

(російська та зарубіжна) 
2 

Суспільствознавство 
Історія України 1 

Всесвітня історія 1 

Естетична культура / Мистецтво 
Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Математика 
Алгебра 2 

Геометрія 2 

Природознавство 

Біологія 2 

Географія 2 

Фізика 2 

Хімія 1,5 

Технології 
Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров’я і фізична  

культура 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура** 3 

Разом 29,5+3** 

Варіативна складова 

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, 

індивідуальні заняття та консультації 
1 

Курс за вибором: 

Математичні смарагди 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  28 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5+3** 

 

**Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

 

 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради      О.В. Керекеша-Попова 

 

 

Виконавець В.О. Дейнека 
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«Узгоджено»: 

 

ВІДДІЛ П. І. Б. Підпис  Дата 

Відділ початкової освіти Капінус Н.О. 
  

Відділ української мови та 

літератури 
Байдаченко Т.С. 

  

Відділ гуманітарної освіти Гарна С.Ю. 
  

Відділ природничих дисциплін Шабанов В.І. 
  

Відділ суспільних  дисциплін Рибак І.М. 
  

Відділ математики Воробйова С.І. 
  

Відділ інформаційних 

технологій  
Пилипчук А.А. 

  

Відділ культури та естетики Ширко А.А. 
  

Відділ технологій Панченко С.П. 
  

Відділ фізичної культури і 
спортивно-масової роботи 

Качан О.А. 
  

Відділ інклюзивної освіти та 

соціального захисту дітей 

департаменту освіти і науки 

Донецької блдержадміністрації 

Ляшенко О.С. 
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та скріплено печаткою 9 аркушів. 

Директор Маріупольської 
ЗСШІ № 11 облради 

_________________ О.В. Керекеша-Попова 
 


