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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану Комунального закладу 

 «Харківська санаторна школа №11»  Харківської обласної ради 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

І. Загальні засади 

Комунальний заклад  «Харківська санаторна школа №11»  Харківської обласної 

ради (далі – санаторна школа № 11) здійснює свою діяльність відповідно до освітніх 

програм, схвалених педагогічною радою закладу від 03.06.2021 № 8; затверджених 

наказом директора від 05.06.2021 № 34-о. 

Санаторна школа № 11 є закладом загальної середньої освіти для дітей з 

психоневрологічними захворюваннями, що потребують тривалого лікування, який 

забезпечує здобуття  початкової, базової середньої освіти та відновлення і зміцнення 

здоров’я учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги. Організація 

освітнього процесу в санаторній школі для дітей з психоневрологічними 

захворюваннями здійснюється з урахуванням принципів диференційованого та 

індивідуального підходу на основі педагогічного, психологічного та клінічного 

вивчення поведінки і стану здоров’я учня (вихованця). Форми здобуття освіти в 

санаторній школі спрямовані на психологічну корекцію особистості. 

Санаторна школа № 11 здійснює освітній процес за п’ятиденним  навчальним 

тижнем з цілодобовим перебуванням учнів.  

Структура санаторної школи:  

І ступень – початкова школа (1-4 класи);  

ІІ ступень – основна школа (5-9 класи). 

Розподіл класів за мовами навчання у 2021/2021 навчальному році. 

Початкова школа 1-4 класи:  

- 1, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класи – з українською мовою навчання; 

Основна школа 5-9 класи: 

- 5, 6-А, 6-Б, 7, 8, 9-А класи – з українською мовою навчання; 

- 9-Б клас – з російською мовою навчання. 

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Навчальний план санаторної школи №11 включає дві складові: інваріантну, 

сформовану на державному рівні та варіативну, яка враховує особливості регіону та 

індивідуальні освітні потреби учнів. 

Враховуючи особливості розвитку, інтереси, індивідуальні освітні потреби 

учнів 1-9-х класів, а також рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення 

санаторної школи № 11, години варіативної складової передбачаються на збільшення 

годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, індивідуальні заняття,  

упровадження спецкурсів, курсів за вибором, факультативів. 

У варіативну складову навчального плану за рішенням педагогічної ради 

включено збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, 

спецкурсів, курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять: 
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збільшення годин на вивчення предмету російська мова у 1, 2-А, 2-Б,  

3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класах за рахунок 1-ї години варіативної складової;  

збільшення годин на вивчення предмету образотворче мистецтво інваріантної 

складової у 1, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4-А, 4-Б класах за рахунок  1-ї години варіативної 

складової; 

Спецкурси, курси за вибором: 

Курс «Етика» у 5, 6-х класах по 1 годині на тиждень введений з метою 

створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, 

моральної культури і культури поведінки учнів. 

Індивідуальні заняття з: 

- іноземної мови (англійської) - по 1 годині на тиждень у 7, 8 класах; 

- історії - по 1 годині на тиждень у 5, 8 класах; 

- української мови - по 1 годині на тиждень у 6-х, 7, 8 класах; 

- біології - по 1 годині на тиждень у 9-х класах;;  

- математики  - по 0,5 годині на тиждень у 5, 6-х класах; 

- інформатики - по 0,5 годині на тиждень у 8 класі, по 1 годині на тиждень у 6-х, 

7 класах; 

- алгебри у 9-х класах. 

Метою лікувально-реабілітаційних занять є попередження відставання учнів у 

навчанні та розвитку. Тривалість лікувально-реабілітаційного  заняття з одним учнем 

не перевищує 20 хвилин. 

Згідно з Положенням про санаторну школу, уроки фізичної культури 

проводяться за програмами спеціальної медичної групи. 

Під час проведення уроків з трудового навчання за погодженням з лікарем-

психіатром та за рішенням педагогічної ради санаторної школи за умови збереження 

змісту навчальної програми трудомісткі процеси, пов’язані із статичним 

напруженням, заміняються іншими видами діяльності. 

Облік занять зі спецкурсів, курсів за вибором, які входять у межі гранично 

допустимого навантаження, буде здійснюватися на окремих сторінках класного 

журналу. При вивченні спецкурсів здійснюватиметься оцінювання  навчальних 

досягнень учнів. Індивідуальні заняття обліковуватимуться в окремому журналі без 

оцінювання за рішенням педагогічної ради. 

Вивчення предметів з годинами 0,5; 1,5; 2,5 буде проводитися упродовж 

навчального року: ціла частина щотижнево, дробова – по 1 годині через тиждень. 

Поділ класів на групи з іноземної мови (англійської), трудового навчання, основ 

здоров’я, фізичної культури, інформатики, української мови, російської мови 

здійснюватиметься відповідно 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 

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», 

зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 229/6517 (зі змінами).  

Відповідно до Положення про санаторну школу медична допомога включає 

лікувальну фізичну культуру, фізіотерапію, гідротерапію, масаж педагогічну 

корекцію, логопедичні заняття, заняття з психологічної корекції особистості та 
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проводиться тричі на тиждень і може вноситися до розкладу уроків (занять) та 

режиму дня. 

Педагогічну корекцію учнів під час проведення психологічної корекції та 

реабілітаційних заходів здійснюють педагогічні працівники з дітьми, вільними від 

лікувальних процедур, приймання лікарів-спеціалістів, логопедичних занять, занять з 

психологічної корекції.  

Основна форма організації навчально-корекційної роботи вчителя-логопеда – 

групові заняття. Наповнюваність груп – 4-5 учнів. З учнями, у яких наявні мовні 

дефекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарату, проводять 

індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень, по 15-20 хвилин з кожною дитиною. 

Заняття з лікувальної фізкультури проводяться за групами, в яких не менше 7 учнів.  

Години лікувально-реабілітаційних занять не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навчального навантаження на одного учня. 

Тривалість уроків становить: у перших класах – 35 хвилин,    у 2-4-х класах –  

40 хвилин, 9-х класах – 45 хвилин.  

ІІІ. Структура навчального року 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

2021/2022 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань і 

закінчується 10 червня. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:  

І семестр - з 01.09.2021 по 29.12.2021 року, ІІ семестр – з 10.01.2022 по 03.06.2022.  

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули орієнтовно:   

- осінні канікули - з 25 жовтня по 31 жовтня 2021 року; 

- зимові канікули - з 30 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року; 

- весняні канікули - з 21 березня по 27 березня 2022 року; 

- додаткові канікули для вихованців 1-х класів – з 14 по 20 лютого. 

Відповідно до рішення педагогічної ради від 30.08.2021 № 9 у 2021/2022 

навчальному році навчальна практика та навчальні екскурсії не проводитимуться.  

Учні 4-х, 9-х класів санаторної школи №11 проходять державну підсумкову 

атестацію згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2018  № 1369 

«Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за  

№ 8/32979. 

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов може змінюватись 

структура навчального року та графік учнівських канікул. 

 

 

Директор        В.П. Чубинська 

санаторної школи  №11            
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Додаток 1 

складений відповідно до Освітньої програми І ступеня 

Комунального закладу «Харківська  

санаторна школа №11»  Харківської обласної ради, 

схваленою педрадою закладу від 03.06.2021 № 8,  

наказ від 05.06.2021 № 34-о. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 1-го класу 

з українською мовою навчання з вивченням російської мови 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

1 класи 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна Інтегрований курс  

«Навчання грамоти» 
7 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 2 

Математична Математика  4 

Я досліджую світ 

(природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна) 

Я досліджую світ 

3 

Технологічна Дизайн і технології 1 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 

Разом (без фізкультури)  19 

Разом  22 

Варіантний складник 

Додаткові години Російська мова 1 

Разом   23 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  20 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 23 

 

 

 

Директор Комунального закладу      В.П. Чубинська 

 «Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 
 

Виконавець: заступник директора з навчально-виховної роботи Горбачова П.С. 
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Додаток 2 

складений відповідно до Освітньої програми І ступеня 

Комунального закладу «Харківська  

санаторна школа №11»  Харківської обласної ради, 

схваленою педрадою закладу від 03.06.2021 № 8,  

наказ від 05.06.2021 № 34-о. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 2-А, 2-Б класів 

з українською мовою навчання  

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

класах 

2 класи 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна Українська мова 3,5 

Читання 3,5 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 3 

Математична Математика  4 

Я досліджую світ 

(природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна) 

Я досліджую світ 

3 

Технологічна Дизайн і технології 1 

Інформатична Інформатика 1 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 

Разом (без фізкультури)  21 

Разом  24 

Варіантний складник 

Додаткові години Російська мова 1 

Разом   25 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  22 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 25 

 

Директор          В.П. Чубинська 

Комунального закладу       

 «Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 

 
Виконавець: заступник директора з навчально-виховної роботи Горбачова П.С.  
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Додаток 3 

складений відповідно до Освітньої програми І ступеня 

Комунального закладу «Харківська  

санаторна школа №11»  Харківської обласної ради, 

схваленою педрадою закладу від 03.06.2021 № 8,  

наказ від 05.06.2021 № 34-о. 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3-А, 3-Б класів 

з українською мовою навчання  

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

класах 

3 класи 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна Українська мова 3,5 

Читання 3,5 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 3 

Математична Математика  5 

Я досліджую світ 

(природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна) 

Я досліджую світ 

3 

Технологічна Дизайн і технології 1 

Інформатична Інформатика 1 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 

Разом (без фізкультури)  22 

Разом  25 

Варіантний складник 

Додаткові години Російська мова 1 

Разом   26 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  23 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 26 

 

Директор          В.П. Чубинська 

Комунального закладу       

 «Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 

 
Виконавець: заступник директора з навчально-виховної роботи Горбачова П.С. 
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Додаток 4 

складений відповідно до Освітньої програми І ступеня 

Комунального закладу «Харківська  

санаторна школа №11»  Харківської обласної ради, 

схваленою педрадою закладу від 03.06.2021 № 8,  

наказ від 05.06.2021 № 34-о. 

 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 4-А, 4-Б класів 

з українською мовою навчання  

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень у 

класах 

4 класи 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна Українська мова 3,5 

Читання 3,5 

Іншомовна Іноземна мова (англійська) 3 

Математична Математика  5 

Я досліджую світ 

(природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна) 

Я досліджую світ 

3 

Технологічна Дизайн і технології 1 

Інформатична Інформатика 1 

Мистецька Музичне мистецтво 1 

Образотворче мистецтво 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 

Разом (без фізкультури)  22 

Разом  25 

Варіантний складник 

Додаткові години Російська мова 1 

Разом   26 

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня  23 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 26 

 

Директор          В.П. Чубинська 

Комунального закладу       

 «Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 

 
Виконавець: заступник директора з навчально-виховної роботи Горбачова П.С. 
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Додаток 5 

складений відповідно до 

Освітньої програми ІІ ступеня  

КЗ «Харківська санаторна школа №11» ХОР,  

схваленою педрадою закладу від 03.06.2021 № 8,  

наказ від 05.06.2021 № 34-о. 

 

РІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 5-го, 6-х, 7, 8, 9-А класів з навчанням українською мовою і вивченням російської мови 

Навчальні предмети  

Інваріантна складова 

Кількість годин на тиждень у класах 

5 6-А 6-Б 7 8 9-А 

Українська мова 3,5 3,5 3,5 2,5 2 2 

Українська література  2 2 2 2 2 2 

Іноземна мова (англійська) 3 2 2 2 2 2 

Російська мова 2 2 2 2 2 2 

Зарубіжна література 2 2 2 2 2 2 

Історія України 1 1 1 1 1,5 1,5 

Всесвітня історія - 1 1 1 1 1 

Основи правознавства - - - - - 1 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 - - 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 - - 

Мистецтво  - - - - 1 1 

Математика  4 4 4 - - - 

Алгебра  - - - 2 2 2 

Геометрія - - - 2 2 2 

Природознавство 2 - - - - - 

Біологія - 2 2 2 2 2 

Географія - 2 2 2 2 1,5 

Фізика - - - 2 2 3 

Хімія - - - 1,5 2 2 

Трудове навчання 2 2 2 1 1 1 

Інформатика 1 1 1 1 2 2 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 3 3 

Разом (без фізкультури) 25,5 27,5 27,5 29 29,5 31 

Разом  28,5 30,5 30,5 32 32,5 34 

Варіативна складова 2,5 3,5 3,5 3 3,5 2 

Спецкурси, курси за вибором: 1 1 1 - - - 

Етика 1 1 1 - - - 

Індивідуальні заняття: 1,5 2,5 - - - - 

Історія 1 - - - 1 - 

Англійська мова    1 1 - 

Математика 0,5 0,5 0,5 - - - 

Алгебра    - - 1 

Українська мова  1 1 1 1 - 

Інформатика  1 1 1 0,5 - 

Біологія      1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на одного учня 
28 31 31 32 33 33 

Всього (без урахування поділу класів на 

групи) 
31 34 34 35 36 

36 

 

Директор           В.П. Чубинська 

Комунального закладу         

 «Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 
 

 

Виконавець: заступник директора з навчально-виховної роботи Горбачова П.С. 

 



10 

 

Додаток 6 

складений відповідно до 

Освітньої програми ІІ ступеня  

КЗ «Харківська санаторна школа №11» ХОР,  

схваленою педрадою закладу від 03.06.2021 № 8,  

наказ від 05.06.2021 № 34-о. 

 

РІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 9-Б класу з навчанням російською мовою  

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

9-Б 

Українська мова 2 

Українська література  2 

Іноземна мова (англійська) 2 

Російська мова 2   

Інтегрований курс «Література» 2 

Історія України 1,5 

Всесвітня історія 1 

Основи правознавства 1 

Мистецтво 1 

Алгебра  2 

Геометрія  2 

Біологія 2 

Географія  1,5 

Фізика  3 

Хімія  2 

Трудове навчання 1 

Інформатика 2 

Основи здоров’я 1 

Фізична культура 3 

Разом (без фізкультури) 31 

Разом  34 

Варіативна складова 2 

Індивідуальні заняття  

Алгебра 1 

Біологія 1 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на одного учня 
33 

Всього (без урахування поділу класів на групи) 36 

 

Директор           В.П. Чубинська 

Комунального закладу         

 «Харківська санаторна школа №11»  

Харківської обласної ради 
 

 

Виконавець: заступник директора з навчально-виховної роботи Горбачова П.С. 

 

 


