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Пояснювальна записка

Робочий навчальний план школи на 2019/2020 навчальний рік складено відповідно 
до листа Міністерства освіти і науки України від від 03.07.2018 № 1/9-415 «Про 
структуру 2019/2020 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних 
закладів»:

Організація освітньої діяльності в 1 -4-х класах закладів загальної середньої освіти у 
2019/2020 навчальному році здійснюється відповідно до законів України 
«Про освіту»(5.09.2017р.№2145-УІІІ), «Про загальну середню освіту», Указу Президента 
України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції Нової української школи (схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про 
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029
року»; ЬПр://топ.§оу.иа/асЦуі1у/е(іисаІіоп/2а§а1па-5егес1пуа/иа-8сЬ-201б/копсгерсгіуа.ЬітІ), 
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України № 87 від 21.02.2018 (у 1 -2 класах), Державного стандарту загальної початкової 
освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3- 
4-х класах).

Для 1-2 класів - за Типовою освітньою програмою Р.Шияна
для 3-4 класів -  за Типовими навчальними планами початкової школи, 

затвердженими наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами 
згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 (додаток 1);

У 2019-2020н.р. у Бурштинському навчально-виховному комплексі 
навчатимуться: 167 учнів (по 2 класи на паралель)

1 клас-44 учнів,
• 2 клас- 47 учнів,

3 клас-36 учнів,
4 клас-40 учнів.
Типовим навчальним планом початкової школи передбачається реалізація освітніх 

галузей Базового навчального плану через навчальні предмети і курси. Вони охоплюють 
інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх 
загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядковування і форм власності 
та варіативну складову. Години варіативної складової передбачені на:

1) збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної 
складової в 2-4хкласах;

2) упровадження курсів за вибором;
Структура навчального року подається в додатку 1.
Вивчення навчальних предметів у 2019-2020 н.р. здійснюватиметься за 

підручниками та навчальними посібниками,рекомендованими МОН України. В основу 
систематизації матеріалів Державного стандарту початкової загальної освіти для 3-4 
класів покладено освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», 
«Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Здоров'я і фізична культура». 
Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових



навчальних планах реалізовується через навчальні предмети «Українська мова (мова і 
літературне читання)», «Іноземна мова». Освітні галузі «Математика», 
«Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети,відповідно,- 
«Математика», «Природознавство». Освітня галузь «Суспільствознавство(3-4 класи)» з 
урахуванням вікових особливостей учнів у навчальному плані реалізовується через 
навчальний предмет « Я у світі»,який вивчається інтегрованим курсом. Освітня галузь 
«Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Фізична культура» 
та « Основи здоров’я ». Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними 
предметами « Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво». Освітня галузь 
«Технології» реалізуються через предмети «Трудове навчання», «Інформатика». Для 
формування комунікативної компетентності учнів 2-4 класах збільшено на 1 годину 
вивчення української мови за рахунок додаткових годин на вивчення предметів 
інваріантної складової.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти 
у 1-2 класах визначено за такими освітніми галузями:

-мовно-літературна;
-природнича;
-технологічна;
-інформатична;
-соціальна і здоров’язбережувальна;
-громадянська та історична;
-мистецька;
-фізкультурна.
У 1-2 класах введено новий інтегрований курс «Я досліджую світ».
Крім предметів інваріантної складової впроваджено курс за вибором:
- «Основи християнської етики» для учнів 1 -4 класів про загальнолюдські моральні

цінності, християнську культурну спільність людей,толерантність в взаєминах 
між людьми.

Програма курсу за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів «Основи 
християнської етики 1-11 класів» рекомендовані МОН України.
Школа працює за 5-денним навчальним тижнем,навчально-виховний процес проходить в 

першу зміну. Режим роботи школи визначений на основі нормативно-правових актів і 
подається в додатку 2.

Тривалість уроків: 
у перших класах -  35 хвилин,
•у других-четвертих класах -  40 хвилин,
Дозволяється за рахунок загального навантаження збільшувати гранично допустиме 

навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм, 
установлених Міністерством охорони здоров’я України.

Додатковий час на предмети інваріантної складової навчального плану включається 
до календарного планування і використовується для проведення уроків з усіма учнями 
класу.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до 
нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002р. 
№128.

- 2-4 класи на практичних заняттях з комп’ютерами на уроках інформатики діляться 
на групи так, щоб кожен учень був забезпечений комп’ютером але не менше 8 учнів у 
групі.

До робочого навчального плану школи додаються:
- додаток 1 - структура навчального року;
- додаток 2 - режим роботи школи;
- додаток 3 - розклад уроків;
- додаток 4 -  розклад занять гуртків.
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Робочий навчальний план 
для початкової школи 

на 2019/2020 навчальний рік

Навчальні предмети 1-А 1-Б 2-А 2-Б Разом

Українська мова 5 5 5 5 20
Іноземна мова 2 2 3 3 10
Математика 3 3 3 3 12
Я досліджую світ* 7 7 7 7 28
Інформатика 1 1 2
Мистецтво * 2 2 2 2 8
Фізична культура *** 3 3 3 3 12
Усього 19+3 19+3 21+3 21+3 80+12
Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової, курсів за вибором, 
проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять
Основи християнської етики 1 1 1 1 4
Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня

20 20 22 22 84

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

23 23 25 25 96

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього 
інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, 
інформатична, соціальна і здоров'язбережна громадянська та історична -  разом 4 для 1 
класу, 5 -  для 2 -4 класу

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

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

Н.Паляк

Протокол засідання педагогічної ради

Бурштинського навчально-виховного комплексу 

Від 22.08.2019 № З

ПОГОДЖЕНО

Зав.МК Н.Москалюк



Робочий навчальний план 
для початкової школи 

на 2019/2020 навчальний рік

Освітні галузі Навчальні предмети

ЗА ЗБ 4А 4Б Всього

Мови і літератури 7+ 7+ 7+ 7+ 28
(мовний і літературний 1 1 1 1 4
компоненти) Іноземна мова 2 2 2 2 8
Математика Математика 4 4 4 4 16
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 8
Суспільствознавство Я у світі 1 1 1 1 4
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 4

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 4
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 4

Інформатика 1 1 1 1 4

Здоров’я і фізична 
культура

Основи здоров’я 1 1 1 1 4

Фізична культура* 3 3 3 3 12

Усього 22 22 22 22 84+4+12
+3 +3 +3 +3

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

курси за вибором:
Основи християнської етики 1 1 1 1 4

Гранично допустиме навантаження на учня 23 23 23 23 92

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

26 26 26 26 104

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