
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  навчального плану  1-3 кл. початкової школи  

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Охтирської міської ради Сумської області 

з української мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

           Навчальний план є  складовою частиною освітньої програми  закладу 

розробленої відповідно до Типових освітніх програм : 

для 1-А, 2-А, 3-А класу на основі  інтегрованої  освітньої програми для 

початкової школи А.Д.Цимбалару. (Лист Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН України  від 24.12.2019 № 221/12-Г-

1201) З метою нормативного забезпечення гармонійного розвитку та виховання 

особистості дитини для застосування набутого досвіду в навчальних і життєвих 

ситуаціях та закладання основ її особистісного зростання на наступному рівні 

освіти. Водночас для  забезпечення якісно нового рівня процесу виявлення 

результатів навчання завдяки конкретизації навчальних дій учнів, як складників 

ключових і предметних компетентностей. 

Варіативна частина  навчального плану 1-А, 2-А та 3-А класу 

представлена введенням додаткової години на вивчення предметів  Театральне  

мистецтво 0,5 год на тиждень та предмету  Мистецтво слова 0,5 год на 

тиждень відповідно типового навчального плану та освітньої програми «На 

крилах успіху».  

для 1-Б,В, 2-Б, В, 3-Б,В,Г  класу з українською мовою навчання на основі 

базових навчальних  планів початкової освіти для закладів загальної середньої 

освіти з українською мовою навчання затвердженого наказами  Міністерства 

освіти та науки України від 08.10.2019 № 1272 «Про затвердження типових 

освітніх програм для 1-2  класів закладів загальної середньої освіти», від 

08.10.2019 № 1273  «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4  

класів закладів загальної середньої освіти», Постанови  Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти. Для реалізації навчального плану обрано типову освітню 

програму Р.Б.Шияна. 

 З інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 2-х та 3-х класах 

виокремлено предмет «Інформатика» 1 година на тиждень   

Варіативна частина навчального плану 2-х та 3-х класів представлена 

введенням додаткової години на вивчення курсу Риторика (автор В.Науменко, 

М.Захарійчук, програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних 

закладів лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-317) відповідно до методичних 

рекомендацій Міністерства освіти та науки України та з метою забезпечення 

формування особистості, яка б володіла знаннями, вміннями і навичками 

ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала 

культурно-мовленнєві традиції українського народу,  згідно  нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти  1 година на тиждень.  

 

 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  навчального плану  4 кл. початкової школи  

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Охтирської міської ради Сумської області 

з української мовою навчання 

на 2020-2021 навчальний рік 

 

           Навчальний план є  складовою частиною освітньої програми  закладу 

розробленої відповідно до Типових освітніх програм : 

 4-А, Б, В класів з українською мовою навчання за Типовими навчальними 

планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України  від 

20.04.2018 № 407 (таблиця №1). 

      Освітні програми включають інваріантну складову, яка реалізується в 

повному обсязі, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на 

вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, 

курсів за вибором та факультативів. 

Варіативна частина освітньої програми  початкової школи представлена 

введенням: 

- курсу «Україна- єдина країна» (автор Седеревічене А. О., Харсіка Л.І., 

програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних 

планів. 1-4 класи.Книга 4, лист ІІТЗО від 26.06.2015 № 14.1/12-Г-791) у 3-4 

класах по 1 годині на тиждень з метою формування в учнів розуміння цілісності 

й соборності України, єдності її багатонаціонального народу як  національної 

ідеї розвитку незалежної,  демократичної держави, виховання почуття 

патріотизму, гідності, відповідальності, справедливості й толерантності; 

- курсу «Риторика» (автор В.Науменко, М.Захарійчук, програми курсів за 

вибором для загальноосвітніх навчальних закладів лист ІІТЗО від 05.03.2014                              

№ 14.1/12-Г-317) у 2-4 класах по 1 годині на тиждень з метою забезпечити 

формування у учнів знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування 

та культурно-мовленнєвих традицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до освітньої програми 

 

Навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської  міської ради на 2020/2021 навчальний рік 

початкова школа  

(1-Б, 1-В, 2-Б, В  класи, наказ МОН України від 08.10.2019  № 1272,   Типова 

освітня програма розроблена під керівництвом  Р.Б.Шияна 1-2 клас, додаток 

№1  до  типової освітньої програми  Р.Б.Шияна ) 

  

Освітня галузь Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

1-Б,В 

класи 

2-Б,В  

класи 

разом 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна 

Українська мова і 

література  (Інтегровани

й курс «Навчання 

грамоти») 

5 5 20 

Іншомовна Англійська мова 2 3 10 

Математична Математика 3 3 12 

Я досліджую світ (природнича, 

технологічна, інформатична,  

громадянська й історична, 

соціальна, 

здоровязбережувальна галузі) 

Я досліджую світ 

(інтегрований курс) 
7 7 28 

Інформатика  1 2 

Мистецька 
Образотворче мистецтво 1 1 4 

Музичне мистецтво 1 1 4 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 12 

Усього   19+3 21+3 92 

Варіантивний складник  

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 
 

  

Риторика  1 2 

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження 

на учня 
20 22 84 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

22 25 94 

Всього фінансується 22 25 94 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 до освітньої програми 

 

Навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської  міської ради на 2020/2021 навчальний рік 

початкова школа  

(3-Б, 3-В, 3-Г класи, наказ МОН України від 08.10.2019  № 1273,   Типова 

освітня програма розроблена під керівництвом  Р.Б.Шияна 3-4 клас, додаток 

№1  до  типової освітньої програми  Р.Б.Шияна ) 

  

Освітня галузь Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень у класах 

3-Б,В,Г 

класи 

разом 

Інваріантний складник  

Мовно-літературна 

Українська мова і 

література  (Інтегровани

й курс «Навчання 

грамоти») 

5 

 
15 

Іншомовна Англійська мова 3 9 

Математична Математика 
4 

 
12 

Я досліджую світ (природнича, 

технологічна, інформатична,  

громадянська й історична, 

соціальна, 

здоровязбережувальна галузі) 

Я досліджую світ 

(інтегрований курс) 

7 

 
21 

Інформатика 1 3 

Мистецька 

Образотворче мистецтво 
1 

 
3 

Музичне мистецтво 
1 

 
3 

Фізкультурна Фізична культура 
3 

 
9 

Усього   22+3 75 

Варіантивний складник  

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 
 

 

Риторика 1 3 

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження 

на учня 

23 

 
69 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

26 

 
78 

Всього фінансується 
26 

 
78 

 



Додаток №2 до освітньої програми 

 

Навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської  міської ради на 2020/2021 навчальний рік 

початкова школа  

(1-А, 2-А,3-А  клас, лист Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» МОН України  від 24.12.2019 № 221/12-Г-1201,    інтегрована  

освітня програма  для початкової школи А.Д.Цимбалару 1-2 кл., 3-4 кл.,  

таблиця № 1  до  освітньої програми) 

 

Освітня галузь Навчальні предмети 

Кількість годин 

на тиждень у 

класах 

 

1-А 

клас 

2-А 

клас 

3-А 

клас 

разом 

Інваріантний складник   

Мовно-літературна 

Українська мова і 

література  (Інтегрований 

курс «Навчання грамоти») 

7 7 7 21 

Іншомовна Англійська мова 2 3 3 8 

Математична Математика 5 5 5 15 

Всесвіт (природнича, громадянська й 

історична, соціальна, 

здоровязбережувальна галузі) 

Всесвіт (інтегрований курс) 3 3 3 9 

Мистецька 

Інформатична 

Техлогічна 

 

Арт-технології та 

інформатика(ІКТ) - 

«Handmade-мистецтво 

0,5 0,5 1 2 

Образотворче мистецтво 0,5 1 1 2,5 

Інформатика   1 1 2 

Музичне мистецтво 1 1 1 3 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 9 

Усього  19+3 21,5+3 22+3 71,5 

Варіантивний складник   

Додаткові години для вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 
 

 
 

  

 

 

Театральне мистецтво 0,5 0,5 0,5 1,5 

Мистецтво слова 0,5  0,5 1 

Гранично допустиме тижневе  навчальне навантаження на учня 20 22 23 

 

65 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

23 25 

 

26 

  

74 

 

Всього фінансується 23 25 26 
74 

 

 
 

 

 

 



Додаток №4 до освітньої програми 

 

Навчальний план 

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1  

Охтирської  міської ради на 2020/2021 навчальний рік 

початкова школа  

(4 класи, наказ МОН України від 20.04.2018  № 407, Типова освітня програма  

закладів загальної середньої освіти І ступеня  2-4  класи, таблиця  №1  до  

Типової освітньої програми ) 

Освітня галузь 
Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

 
4 клас разом 

Кількість класів  3 3 

Інваріантний складник   

Мовн і літератури 

(мовний і літературний 

компоненти) 

Українська мова   7 21 

Англійська мова  

 

2 

 

 

6 

Математична Математика  4 12 

Природознавство Природознавство  2 6 

Суспільствознавство Я  у світі  1 3 

Мистецтво 

Образотворче 

мистецтво 
 

 

1 

 

3 

Музичне мистецтво  1 3 

Технології 
Трудове навчання  1 3 

Інформатика  1 3 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоровя   1 3 

Фізична культура  3 9 

Усього    21+3 72 

Варіантивний складник  

Додаткові години для вивчення предметів 

інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Україна – єдина країна  1 3 

Риторика  1 3 

Гранично допустиме тижневе  навчальне 

навантаження на учня 
 

 

23 

 

69 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи) 

 

 

 

26 

 

 

78 

 

 

Всього фінансується  26 78 
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