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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

до навчального плану 

навчально-виховного комплексу № 1 

«Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» 

м. Умань  Черкаської області 

на 2018/2019 навчальний рік 

 

      Навчально-виховний комплекс № 1 м. Умань Черкаської області здійснює планування 

своєї діяльності на підставі Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 «Про перехід 

загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін 

навчання» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 

№ 620),  постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 462 "Про 

затвердження Державного   стандарту   початкової   загальної   освіти", Концепції  Нової 

української  школи,  постанови  Кабінету Міністрів України  від  21.02.2018  №87 «Про 

затвердження  Державного  стандарту  початкової  освіти»,  Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад, власного статуту, забезпечує одержання учнями 

початкової загальної освіти на рівні Державного стандарту. 

      Згідно зі статутом заклад освіти має таку структуру: 

- дошкільний навчальний заклад; 

- загальноосвітній навчальний заклад І ступеня. 

      Кількість класів – 4. Кількість учнів, що навчаються –125. Мова навчання – українська. 

      Навчальний план закладу на 2018/2019 навчальний рік складено: для 1 класу – за 

Типовими  навчальними  планами  Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів 

загальної середньої освіти під керівництвом Р.Б. Шияна, затвердженими наказом МОН 

України від 21.03.2018 № 268 (Додаток № 1), для 2-4-х класів – за Навчальними планами 

Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими 

наказом МОН України  від  20.04.2018 № 407 (Додаток № 2). 

      На виконання Державного стандарту освіти робочий навчальний план закладу включає 

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

передбачено  додаткові  години  на  вивчення предметів інваріантної складової, курси за 

вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації. 

      Для посилення інваріантної частини навчального плану з математики, забезпечення 

наступності та безперервності між дошкільною і початковою ланкою у логіко-

математичному розвиткові вихованців  використовується 1 додаткова година на курс за 



вибором «Логіка» О.Митника в 2-4 класах  та курс «Логічний калейдоскоп» в 1 класі, який 

є пропедевтичним   до   подальшого   вивчення  логіки  в  початковій школі за програмами  

О. Митника.  

      Години інтегрованого предмета «Я досліджую світ» розподілено наступним чином: 2  

години    використовується  на українську мову, 1 година – на математику, 4 години – 

природнича, технологічна, соціальна і здоровязбережна, громадянська та історична  

освітні галузі. 

      З метою   забезпечення сприятливих  умов  для розвитку  дитячої творчості молодших 

школярів   введено   по   1   додатковій   годині   на   курс  за  вибором «Хореографія. 1–4 

класи» (авт. А. Тараканова)  в 2-4 класах.  

      Курси за вибором викладаються за авторськими програмами, затвердженими 

Міністерством освіти і науки України (Додаток № 3 до робочого навчального плану). 

      Поділ 1 класу на групи при вивченні української та англійської мов, 2-4 класів – при 

вивченні української та англійської мови, інформатики здійснюється 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 

продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах». 

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

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

навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням з 

місцевими   органами   управління освітою.   2018/2019   навчальний  рік   розпочинається  

3 вересня святом – День знань – і закінчується  24 травня. Навчальні заняття  

організовуються за семестровою системою:   

І семестр  –   з 03.09.2018 року по 28.12.2018 року; 

ІІ семестр  –   з 21.01.2019 року по 24.05.2019 року. 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, 

осінні канікули – з  22.10.2018 року  по 28.10.2018 року; 

зимові канікули – з  29.12.2018 року по 20.01.2019 року; 

весняні канікули  – з  25.03.2019 року  по 31.03.2019 року. 

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту», 

навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників 

початкової школи. 



      Навчальні екскурсії учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного 

листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.08 № 1/9-61 «Методичні рекомендації 

щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій 

та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» протягом 

навчального року. 

 

      Загальна тривалість навчального року у закладі становить не менше 175 робочих днів.   

 

Директор НВК                                      В. М. Кривда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

 

складений відповідно до  Типового навчального плану 

Типової освітньої програми для 1-2 класів закладів  

 загальної середньої освіти (Наказ МОН України  від  

21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх  

та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної  

середньої освіти) 

  

Типовий навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою 

 

Навчальні предмети 

Кількість годин на 

тиждень   

1 Разом 

Українська мова 5 5 

Українська мова в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» 2 2 

Іноземна мова 2 2 

Математика 3 3 

Я досліджую світ * 5 5 

Образотворче мистецтво 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 

Фізична культура  3 3 

Усього 19+3 19+3 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять  

1 1 

Додаткові години на курс за вибором : 

 «Логічний калейдоскоп» 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня  

20 

  

20 

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

23 

  

23 

 

 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого 

предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, 

інформатична, соціальна і здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 

класу 

 

 

Директор НВК №1                                         В.М. Кривда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

 

складений відповідно до Навчального  плану Типової  

освітньої програми закладів загальної середньої освіти  

І ступеня (таблиця 1) (Наказ МОН України від 20.04.2018  

№ 407 «Про затвердження типової освітньої програми 

закладів загальної середньої освіти І ступеня») 

 

 

 

 Навчальний план  

початкової школи з українською мовою навчання  

 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин на тиждень у 

класах 

2 3 4 Разом 

Мови і літератури (мовний 

і літературний 

компоненти) 

Українська мова 7 7 7 21 

Іноземна мова 
2 2 2 6 

Математика Математика 4 4 4 12 

Природознавство Природознавство 2 2 2 6 

Суспільствознавство Я у світі - 1 1 2 

Мистецтво  Музичне мистецтво  1 1 1 3 

Образотворче мистецтво 1 1 1 3 

Технології Трудове навчання 1 1 1 3 

Інформатика 1 1 1 3 

Здоров'я і фізична 

культура 

Основи здоров'я 1 1 1 3 

Фізична культура 3 3 3 9 

Усього 20+3 21+3 21+3 62+9 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

2 2 2 6 

  Додаткові години на курс за вибором : 

 «Логіка» 
1 1 1 3 

Додаткові години на  курс за вибором : 

«Хореографія» 
1 1 1 3 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня 
22 23 23 68 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

25 26 26 77 

 

 

Директор НВК №1                                         В.М. Кривда 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

  

 

Перелік програм,  

за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової 

робочого навчального плану в 2018/2019 навчальному році 

 
№ 

п/п 

Кла 

си 

Вид 

заняття за 

робочим 

навчаль-

ним 

планом 

Назва  Назва 

програми 

Державна/ 

авторська 

Ким і коли 

затверджена 

Кількіс

ть 

годин 

за 

програ

мою 

Кількість 

годин, 

виділених 

за робочим 

навчаль-

ним 

планом 

1. 2-4 Курс за 

вибо-

ром 

Логіка  «Логіка», 

2,3,4 класи  

(доповнена) 

Автор 

Митник О. Я. 

 МОН України № 

1/11–1689 

від 28.05.2002 року, 

доповнення 

схвалено комісією 

з педагогіки та 

методики 

початкового 

навчання Науково-

методичної Ради 

МОН України  

(протокол № 16 від 

26.12.2006 р.) 

 

 105 

год. 

1 год на 

тиждень, 

35 год на 

рік 

2. 1 Курс за 

вибо-

ром 

Логіч

ний 

калей

дос 

коп 

«Логічний 

калейдос 

коп» 

Автор 

Митник О. Я. 

Інститут 

інноваційних 

технологій  і змісту 

освіти МОН 

України (лист № 

14/18 Г-37 від 

26.01.11 р.) 

33 

год. 

1 год на 

тиждень, 

33 год на 

рік 

3. 1-4 Курс за 

вибо-

ром 

Хорео

графія 

Хореогра- 

фія. 1–4 

класи 

Автор 

Тараканова 

О.П. 

Лист МОН від 

18.03.2008 №1/11-

787 

140 

год. 

1 год на 

тиждень, 

35 год на 

рік 

 

 

Директор НВК                                                В. М. Кривда 


