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Пояснювальна записка 
 

        Робочий навчальний план на 2017-2018 навчальний рік для 1,3-4 класів   

складено на основі Типового навчального плану початкової школи, затвердженого 

наказом МОН молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572 зі змінами (додаток 1).   

Навчальний рік розпочинається 1 вересня і закінчується 25 травня. Навчальні 

заняття організовуються за семестровою системою. Початок І семестру - 1 вересня, 

закінчення - 29 грудня, початок II семестру -   15 січня, закінчення - 25 травня. 

Протягом навчального року проводяться канікули: осінні - з  28 жовтня по 05 

листопада, зимові - з  30  грудня по  14  січня, весняні - з  31 березня по 08 квітня. 

     Навчальні екскурсії для учнів 1-4  класів організовуються відповідно до 

інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 

року № 1\9-61 та проводяться протягом навчального року (рішення педагогічної 

ради, протокол № 1 від 31.08.2017 року). 

     Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) 

у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 

30.12.2014 №1547, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 року 

за №157/26602) державна підсумкова атестація проводиться у терміни, визначені 

Міністерством освіти і науки України. 

Навчальний план реалізується у режимі 5-денного робочого тижня. У НВК  у  

початковій ланці  навчається 14 учнів: 

1 клас – 4 учні (індивідуально-групова форма навчання); 

3 клас – 6 учнів;  

4 клас -  4учні (індивідуально-групова форма навчання); 

 Планування інваріантної складової у 1,3-4 класах здійснюється за програмами 

«Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням 

українською мовою, 1-4 класи» ( К.: Видавничий дім «Основа», 2012) зі змінами, 

затвердженими наказом МОН від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до 

навчальних програм для 1-4 класів». 

      Освітня галузь «Мови і література» у 1 класі  реалізується через навчальні 

предмети «Українська мова» (навчання грамоти: мова і читання) та «Іноземна 

мова». У 3-4 класах освітня галузь «Мови і література» реалізується через навчальні 

предмети  «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова». 
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     Викладання предмету «Українська мова» (навчання грамоти: мова і читання)  

здійснюється за програмою «Українська мова. 1-4 класи» та підручником «Буквар. 1 

клас (автори Вашуленко М.С., Вашуленко О.В.) . Українська мова у 3-4 класах 

вивчається за програмою «Українська мова. 1-4 класи» та підручниками 

«Українська мова, 3 клас»( авт. М. С. Вашуленко, С.Г.Дубовик») .  «Українська 

мова, 4 клас» (авт. М. С. Вашуленко, С.Г.Дубовик».   

   Викладання предмету «Літературне читання» у 3-4 класах здійснюється за 

програмою «Літературне читання 2-4 класи» та підручниками  «Літературне 

читання. 3 клас (авт. О.Я.Савченко). «Літературне читання. 4 клас (авт. 

О.Я.Савченко). 

   Англійська мова у 1, 3-4 класах вивчається за програмою «Англійська мова. 1-4 

класи» та підручниками    «English.1 клас» (автор Oksana Karpiuk), «English. 3 клас» 

(автор Oksana Karpiuk).  «English. 4 клас» (автор Oksana Karpiuk).    

   Освітня галузь «Математика» у 1, 3-4 класах реалізується навчальним предметом 

«Математика» за програмою «Математика» для загальноосвітніх навчальних 

закладів, 1-4 класи» (Онопрієнко О.В., Скворцова С.О., Листопад Н.П.)  та 

підручниками «Математика. 1 клас» (автори Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.),  

«Математика. 3 клас» (автори Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.). «Математика. 4 клас» 

(автори Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.). 

   Освітня галузь «Природознавство» у 1,3-4 класах реалізується навчальним 

предметом «Природознавство» за програмою «Природознавство» для 

загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи  (авт.: Т.Гільберг, Т.Сак, Д.Біда) та 

підручниками «Природознавство. 1 клас» (автори Гільберг Т.Г., Сак Т.В.), 

«Природознавство. 3 клас» (автори Гільберг Т.Г., Сак Т.В.). «Природознавство. 4 

клас» (автори Гільберг Т.Г., Сак Т.В.). 

   Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом « Я у 

світі» за програмою «Я у світі» для загальноосвітніх навчальних закладів, 3-4 класи 

(автори Бібік Н.М., Арцишевський Р.А., Пушкарьова Т.Е.) та підручником «Я у 

світі, 3 клас»  (автори Тагліна О.В., Іванова Г.З.). «Я у світі, 4 клас»  ( автори Тагліна 

О.В., Іванова Г.З.). 

   Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Музичне 

мистецтво» та «Образотворче мистецтво». Викладання предмету «Музичне 

мистецтво»  у 1, 3-4 класах здійснюється за програмою «Музичне мистецтво. 1-4 

класи» (автори Л.Хлєбнікова, Дорогань Л.О., Іванно І.М., Лобова О.В. та інші) та 

підручниками «Музичне мистецтво. 1 клас» (автори Христова Л.С., Сергієнко В.В.), 

«Музичне мистецтво. 3 клас» (автори Христова Л.С., Сергієнко В.В.). «Музичне 

мистецтво. 4 клас» (автори Христова Л.С., Сергієнко В.В.). 

  Образотворче мистецтво у 1, 3-4 класах вивчається за програмою «Образотворче 

мистецтво» для загальноосвітніх навчальних закладів, 1- 4 класи (авт.: Р.Шмагало, 

Ж.Марчук, І.Вачкова, О.Чорний  та підручниками «Образотворче мистецтво.1 клас»  

(автори Трач С.К., Резніченко М.І.), «Образотворче мистецтво. 3 клас» (автори Трач 
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С.К., Резніченко М.І.). «Образотворче мистецтво. 4 клас» (автори Трач С.К., 

Резніченко М.І.). 

    Освітня галузь «Технології»  у 1,3-4 класах реалізується навчальними предметами 

«Трудове навчання» за програмою «Трудове навчання» для загальноосвітніх 

навчальних закладів, 1-4 класи», підручниками «Трудове навчання. 1 клас»( автори 

Сидоренко В.К., Котелянець Н.В.), «Трудове навчання. 3 клас» (автори Сидоренко 

В.К., Котелянець Н.В.) «Трудове навчання. 3 клас» (автори Сидоренко В.К., 

Котелянець Н.В.) та «Інформатика» за програмою «Сходинки до інформатики» для 

загальноосвітніх навчальних закладів. 2-4 класи», «Сходинки до інформатики. 3 

клас» (авт. М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська,    І.Т.Зарецька). «Сходинки до 

інформатики. 4 клас» (авт. М.М.Корнієнко, С.М.Крамаровська,    І.Т.Зарецька). 

   Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» у 1-4 класах реалізується через 

навчальні предмети «Основи здоров’я» та «Фізична культура». Викладання 

предмету «Основи здоров’я» здійснюється за програмою «Основи здоров’я» для 

загальноосвітніх навчальних закладів, 1-4 класи (автори: Бойченко Т. Є., Воронова 

Т.В., Гнатюк О.В., Гозак С.В., Москаленко О.Л., Савченко В.А.) та підручниками 

«Основи здоров’я. 1 клас» (автор Гнатюк О.В.), «Основи здоров’я. 3 клас», ( автор 

Гнатюк О.В.). «Основи здоров’я. 4 клас» (автор Гнатюк О.В.). 

  Предмет «Фізична культура»  у 1,3-4 класах викладається за програмою «Фізична 

культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» ( автори 

Круцевич Т.Ю., Єрмолова В.М., Іванова Л.І.) 

        

 Директор                                               Г. І. Гайдук 


