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1.Пояснювальна записка 

 

Освітня програма на 2022/2023 навчальний рік розроблена відповідно: 

 Конституції України; 

 Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»; 

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. №988 «Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; 

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження 

плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. №87 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти»; (з урахуванням змін до 

Державного стандарту початкової освіти, внесеними КМУ від 24.07.2019 р.№ 688; 

 наказу МОН України від  21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та 

навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», зі змінами 

затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України №1272 від  08.10.2019 ; 

 наказу МОН України від  08.10.2019 №1273 «Про затвердження типових освітніх 

програм для 3-4-х класів закладів загальної середньої освіти», на основі Типової 

освітньої програми, розробленої під керівництвом О.Я.Савченко. 

 листа МОН України від 01.02.2018 №1/9-74 «Щодо застосування державної    мови в 

освітній галузі»; 

 листа Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 р. №1/9-190 «Щодо 

скороченої тривалості уроку для учнів початкової школи»; 

 наказу МОН України від 16.04.2018 №367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної середньої освіти»; 

 наказу МОН від 13.07.2021 № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо 

оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти”; 

 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженим 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

У 2022/2023 навчальному році у спеціалізованій школі № 64 м.Києва 

функціонуватимуть 14  початкових класів, в яких будуть навчатися  389   учнів.   

 Головною метою освітнього  закладу є надання якісних освітніх послуг, навчання, 

виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в 

суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення 

і здобуття освіти упродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та 

самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, 

дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля.  

Основним завданням спеціалізованої школи № 64 м.Києва є: 

-  створення безпечного розвивального освітнього середовища, вільного від будь-яких 

проявів насильства, дискримінації,булінгу, цькування та забезпечення прав, свобод та 

інтересів дітей;  

- безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним 

урахуванням потреб суспільства, потреб особистості учня. Цьому сприяє застосування 

новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій 

навчання, комп’ютеризація освітнього процесу; 

-   різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і 

здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб; 

- збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я вихованців; 

виховання школяра як громадянина України, національно свідомої, вільної, 

демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати 

самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих 

ситуаціях; 

- формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до 

навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого 

застосування здобутих знань; 

- становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, 

загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на 

основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, 

виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності; 

- виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного 

самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою 

професією; 

- виховання школяра як людини моральної, відповідальної, з розвиненим естетичним і 

етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе; 

- запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання; 

- забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу. 

 Зклад здійснює освітній процес українською мовою за денною формою навчання в 

одну зміну, тривалість навчального тижня в закладі  – 5 днів. Відповідно до статті 10 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» освітній процес у спеціалізованій 

школі № 64 м. Києва організовується в межах навчального року, що розпочинається у 

День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року.  

 Навчальні заняття для учнів 1-4 класів організовуються за семестровою системою 

– 175 навчальних днів: 

І семестр – з 01 вересня по 23 грудня 2022 року  

ІІ семестр – з 09 січня по 30 червня 2023 року   
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Впродовж навчального року для учнів 1-4 класів проводяться канікули – 31 день: 

 - осінні   - з 31 жовтня  по 06 листопада 2022 року ;  

 - зимові  - з 24 грудня 2022 року по 08 січня 2023 року ;  

 - весняні  - з 27 березня по 02 квітня 2023року  

Початок занять о 08 год.30 хв. 

Всі позаурочні заходи закінчуються не пізніше 16.00 год.  

Гурткова робота за окремим  розкладом. 

Тривалість уроків: 

- у 1 класі – 35 хвилин; 

- у 2-4 класах – 40 хвилин. 

Тривалість перерв: 

1 клас:  2-4 класи: 

1 перерва 20 хв. 

2 перерва 25 хв. 

3 перерва 30 хв. 

4 перерва 20 хв. 

 

1 перерва 15 хв. 

2 перерва 20 хв. 

3 перерва 25 хв. 

4 перерва 15 хв. 

На кожному уроці в 1-4 класах через 15 хв., проводяться руханки. 

Тривалість уроків 

Початкова школа(1-4 клас) 

1 клас 2-4 клас 

1 урок – 8.30 – 9.05 

2 урок – 9.25 – 10.00 

3 урок – 10.25 – 11.00 

4 урок –11.35 - 12.05 

1 урок – 8.30 – 9.10  

2 урок – 9.25 – 10.05  

3 урок – 10.25 – 11.05 

4 урок –11.30 -  12.10 

5 урок – 12.25 – 13.05 

 Режим дня в школі підпорядкований створенню оптимальних умов для здійснення 

успішної освітньої діяльності. Розклад уроків складається з урахуванням динаміки 

працездатності учнів протягом дня, тижня, семестру, чергування видів діяльності і 

раціонального розподілу навчального навантаження. 

 Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації 

випускників початкової. 
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2.Вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою 

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти.Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1вересня 

поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття 

початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного 

навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо 

їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми 

потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. 

 

3.Загальний обсяг навчального навантаження 

 

     Загальний обсяг навчального навантаження, детальний розподіл на тиждень 

окреслено у робочих навчальних планах відповідного рівня. 

 

Клас Кількість годин на рік 

1 клас 700 

2 клас 770 

3 клас 805 

4 клас 805 

Разом 3080 

       Навчальний план освітнього закладу дає цілісне уявлення про зміст і структуру 

кожного рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами 

за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. 

Навчальний план передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану 

Державного стандарту через окремі предмети та охоплює інваріантну та варіативну 

складову.  

У 1-4 класах викладатимуться окремі курси «Музичне мистецтво» та 

«Образотворче мистецтво» по 1 годині. У 2-4  класах  здійснено поділ класів  на дві  

групи при вивченні інформатики, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 

березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).  

         У відповідності до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних 

закладів  гранично допустиме навантаження не перевищує допустимої сумарної 

кількості годин тижневого навантаження учнів, встановленої Санітарним регламентом 

для закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОЗ України від 

25.09.2020 року № 2205. 

Години фізичної культури не враховані при визначенні гранично допустимого 

навантаження. 

Навчальні плани закладу спрямовані на задоволення освітніх запитів і потреб 

учнів та їх батьків. При складанні навчального плану враховано реальний стан 

навчально-методичного та кадрового забезпечення освітнього процесу в закладі.  
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4.Опис очікуваних результатів навчання за освітніми галузями 

 

 Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті 

початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 

липня 2019 р. № 688). 

         Перелік, зміст, тривалість і взаємозв`язок освітніх галузей, логічна 

послідовність їх вивчення. Формування в учнів початкової школи ключових 

компетентностей, передбачених Освітньою програмою для 1-4–х класів 

спеціалізованої школи № 64 м. Києва, здійснюється за такими освітніми галузями:  

1.Мовно-літературна освітня галузь. 

2.Математична освітня галузь.  

3.Громадянська та історична, соціальна та здоров’язбережувальна, природнича 

освітня галузь. 

4.Інформатична освітня галузь.  

5.Технологічна освітня галузь. 

6.Мистецька освітня галузь.  

7.Фізкультурна освітня галузь.  

      Мовно-літературна освітня галузь (реалізується через вивчення предметів 

українська мова і літературне читання, іспанська мова, англійська мови) ставить за 

мету розвиток особистості дитини засобами різних а видів мовленнєвої діяльності, 

формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток 

здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й 

національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у 

міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток 

мовленнєво-творчих здібностей.  

     У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: 

«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», 

«Досліджуємо мовні явища».  

     Математична галузь (реалізується однойменним предметом математика) ставить 

за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій 

засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.  

     Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», 

«Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і 

дослідження».  

     Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича 

освітні галузі (реалізуються предметом «Я досліджую світ»), можуть 

реалізовуватись з допомогою різних видів інтеграції (тематичної, процесуальної, 

міжгалузевої; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних 

днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання між предметних 

зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями 

практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших 

освітніх галузей.  
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       Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 

засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих 

знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності 

та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують 

здатність учнів розв'язувати практичні задачі.      Тематичну основу курсу складають 

змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють 

складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме: «Людина»(пізнання 

себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); «Людина серед 

людей»(стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички 

співжиття і співпраці); «Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як 

члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців 

у світові досягнення); «Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності 

світу людей, культур, звичаїв); «Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок 

об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини 

у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між 

діяльністю людини і станом довкілля). 

       Інформатична освітня галузь (реалізується з 2-го класу предметом інформатика) 

та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних 

орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, 

необхідних їй для життя та продовження навчання.  

       За результатами формування предметної компетентності випускники початкової 

школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:  

- доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);  

- опрацювання інформації; 

- перетворення інформації із однієї форми в іншу; 

- створення інформаційних моделей; 

-оцінки інформації за її властивостями.  

      Технологічна освітня галузь (реалізується предметом «Дизайн і технології») 

ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно перетворювальної 

діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної 

компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з 

іншими,культурного й національного самовираження. Реалізація мети і завдань 

навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-

комунікаційне середовище»,«Середовище проектування», «Середовище техніки і 

технологій», «Середовище соціалізації».  

       Мистецька освітня галузь ставить за мету всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі 

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької 

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та між предметних 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому 

та суспільному житті. З метою виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до 

мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, формування в учнів на 

доступному рівні системи художніх знань і вмінь, наявності матеріально-технічної 

бази закладу загальної середньої освіти спеціалізованої школи № 64 м. Києва,  

педагогічних кадрів, відповідно до рішення педагогічної ради ( протокол №   від   

року) освітня галузь «Мистецька» Типового навчального плану реалізується в 
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Робочому навчальному плані окремими предметами «Образотворче мистецтво» і 

«Музичне мистецтво». 

       Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-

творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через 

образотворче мистецтво», «комунікація через музичне мистецтво», які окреслюють 

одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну 

місію образотворчого та музичного мистецтва.  

        Фізкультурна освітня галузь (реалізується предметом «Фізична культура») 

ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами 

фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових 

фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, 

фізкультурнооздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично 

налаштованих громадян України. Зазначена мета реалізується за такими змістовими 

лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». Логічна 

послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах. Форми здобуття освіти перелічені у ст. 9 Закону України «Про освіту».         

 Основними формами здобуття освіти є:  

✓інституційна ( очна (денна));  

✓індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).       

Порядок здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою, що 

організовується у закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та інших 

закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на 

певному рівні освіти (далі – заклади освіти) окреслено у Положенні про 

інституційну форму здобуття загальної середньої освіти. (Наказ МОН України від 

23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття 

загальної середньої освіти».) Права та обов’язки учасників освітнього процесу при 

організації навчання за інституційною формою визначаються законами України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами у сфері загальної середньої освіти. Організація здобуття освіти за 

інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої програми закладу 

освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за інституційною формою, 

мають відповідати вимогам відповідних державних стандартів загальної середньої 

освіти. Індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна, сімейна, педагогічний 

патронаж) може організовуватися в закладі відповідно до Положення про 

індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу 

Міністерства освіти і 10 науки України від 10 липня 2019 року № 955, зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за № 852/33823). Для забезпечення 

індивідуальної форми здобуття освіти можуть використовуватися технології 

дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання 

організації дистанційного навчання» від 08.09.2020 № 1115, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 941/35224. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів початкових класів: 
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1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також 

любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного 

спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як 

рідну в різних життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних 

ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, 

можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у 

відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням 

математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та 

вмінь в особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають 

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в 

групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на 

основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та 

дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у 

близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, 

що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно 

навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати 

участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного 

використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для 

сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою 

цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного 

використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших 

життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, 

необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, 

отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, 

визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати 

самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими 

особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав 

інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами 

дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як 

громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я 

інших людей, дотримання здорового способу життя; 



12 
 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 

творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку 

природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, 

готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою 

діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, 

готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

           Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне 

мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння 

конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати 

проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як 

«Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і 

безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів 

здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.  

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно 

доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 

спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із 

практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньо 

предметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до 

навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації 

навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати 

при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими 

надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство 

в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

- організацію освітнього середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при 

формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання; 

- окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться 

відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, 

міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за 

наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, 

наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною 

темою; 

- предмети за вибором;  

- роботу в проектах;  
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-позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

       Форми організації освітнього процесу:  

      Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні при 

використанні інтерактивних форм і методів навчання:  

дослідницьких,  

інформаційних,  

мистецьких проектів, 

 сюжетно-рольових ігор, 

 інсценізацій, моделювання, 

 ситуаційних вправ, 

 екскурсій.  

         Основними формами організації освітнього процесує різні типи уроків, екскурсії, 

віртуальні подорожі, спектаклі, квести тощо. Вибір форм і методів навчання вчителі 

визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас 

досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальній програмі 

окремого навчального предмета. За необхідності в умовах карантинних обмежень у 

закладі освіти здійснюється освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання. З метою забезпечення в школі єдиних підходів до створення електронного 

освітнього середовища освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання організовується через сервіси Classroom, Мeet, Zoom. Організація освітнього 

процесу під час дистанційного навчання може передбачати навчальні заняття, 

самостійну роботу, дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, 

консультації та інші форми організації освітнього процесу. Організація освітнього 

процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного 

навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально-пізнавальної 

діяльності учнів. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчання, що проводиться дистанційно, забезпечується 

передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в синхронному або 

асинхронному режимі. Педагогічні працівники самостійно визначають режим 

(синхронний або асинхронний) проведення навчальних занять. При цьому не менше 30 

відсотків навчального часу, передбаченого освітньою програмою закладу освіти, 

забезпечується в синхронному режимі. Для учнів, які не можуть взяти участь у 

синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан здоров’я, відсутність доступу 

(обмежений доступ) до мережі Інтернет або технічних засобів навчання, зокрема дітей із 

сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних, 

малозабезпечених сімей, тощо), заклад освіти забезпечує використання інших засобів 

комунікації, доступних для учнів за особистою заявою батьків/офіційних представників 

(телефонний, поштовий зв'язок тощо). Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження 

результатів навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за 

потреби). Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання, 

визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених 

Міністерством освіти і науки України. Формувальне оцінювання результатів навчання 

учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням можливостей 

інформаційнокомунікаційних (цифрових) технологій. Облік навчальних занять і 

результатів  навчання учнів під час дистанційного навчання здійснюється відповідно до 

законодавства. Організація освітнього процесу під час дистанційного навчання 

здійснюється з дотриманням вимог законодавства про освіту, захист персональних 
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даних, а також санітарних правил і норм (щодо формування розкладу навчальних 

занять, рухової активності (фізкультхвилинок), вправ для очей, тривалості виконання 

завдань для самопідготовки у позанавчальний час). Дистанційне навчання 

організовується для учнів, які не мають медичних протипоказань до занять з 

комп’ютерною технікою. Облік навчальних занять і результатів навчання під час 

дистанційного освітнього процесу здійснюється відповідно до законодавства (у 

електронному журналі, свідоцтвах досягнень). 

 

 

5.Перелік варіантів типових навчальних програм 

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що 

враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити 

подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

Програма початкової освіти окреслює підходи до організації єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом початкової  освіти.  

Програма визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень, забезпечує 

взаємозв’язки окремих предметів, їх інтеграцію  та логічну послідовність  вивчення, які 

будуть подані в рамках навчальних планів: 

- 1-2 класи – Типовий навчальний план за Типовою освітньою програмою длязакладів 

загальної середньої освіти (автор Савченко О.Я.), затвердженою  наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.03.2018 № 268,зі змінами затвердженими наказом 

Міністерства освіти та науки України №1272 від 08.10.2019, додаток 1 до освітньої 

програми; 

- 3-4 класи – Типовий навчальний план за Типовою освітньою програмою для закладів 

загальної середньої освіти (автор Савченко О.Я.), затвердженою  наказом Міністерства 

освіти і науки України від   08.10.2019 №1273, додаток 2, до освітньої програми. 

-1-Б, 2-Б, 3-Б класи Типовий навчальний план за Типовою освітньою програмою 

розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової освіти»(зі змінами, внесеними 

постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688), розпоряджень Кабінету Міністрів України 

від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року», наказів Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти I 

ступеня», наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 

«Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація 

компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 року № 140). 

Початкова школа 

Предмети Класи Програма 

Українська мова, іспанська 

мова, англійська мова, 

математика, я досліджую 

світ, мистецтво, фізична 

1- 2 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти, розроблена під 

керівництвом О.Я. Савченко (1-2 класи), 

затверджена наказом МОН України від 
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культура 08.10.2019 № 1272 

Українська мова, іспанська 

мова, англійська мова, 

математика, я досліджую 

світ, мистецтво, фізична 

культура, інформатика 

3-4 Типова освітня програма для закладів 

загальної середньої освіти, розроблена під 

керівництвом  О.Я. Савченко (3-4 класи), 

затверджена наказом МОН України від 

08.10.2019 №1273 

 

 

 

6.Форми організації освітнього процесу та методи навчання 

 

        Основною формою організації освітнього процесу є класно-урочна система. В 

освітньому процесі використовуються різні типи уроку формування компетентностей;  

- розвитку компетентностей;  

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;  

- корекції основних компетентностей;  

- комбінований урок;  

- нетрадиційний урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні 

подорожі, форуми, семінари, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки - 

«суди», урок - дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані 

уроки, проблемний урок, відео-уроки, тощо. 

        З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання 

різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих 

предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в 

експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть 

застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така 

форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними 

знання у практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом 

окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання 

експериментально-практичних робіт). Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване 

ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та 

систематизувати раніше отримані знання. 

       За необхідності освітній процес може відбуватися в дистанційному та змішаному 

режимах із використанням  сучасних освітніх інструментів: поєднання онлайн-занять 

через Zoom, Skype, Instagram, Google, заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від 

вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної 

роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, 

наприклад, Google, Classroom, Googl Meet тощо. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту 

та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.  Впроваджуються 

інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, 
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сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче 

волонтерство тощо. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у 

змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту 

та окремих предметів протягом навчального року. 

 

 

 

 

 

7.Опис інструментів оцінювання 

Оцінювання результатів навчання учнів у спеціалізованій школі № 64 м. Києва 

урегульовано такими документами:  

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);  

- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до 

наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 14.07.2015 

№2 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 4 від 08.05.2019 N° 621), 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369;  

- Методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів початкових 

класів, затверджених наказом МОН від 07.12.2018 № 1362 (із змінами, внесеними згідно 

з наказом МОН від 09.01.2020 № 21, № 1096 від 02.09.2020); 

- наказу МОН «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання 

результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» від 13.07.2021 

№813.  

 Важливим компонентом освітнього процесу в початкових класах НУШ є 

оцінювальна діяльність, що здійснюється на засадах компетентнісного, діяльнісного, 

суб'єкт- суб'єктного підходів та передбачає партнерську взаємодію вчителя, учнів та 

їхніх батьків або інших законних представників. 

 Однією з ключових рис в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. На заміну 

узагальненій бальній оцінці навчальних досягнень учнів з предмета/курсу 

використовуватиметься вербальна оцінка окремих результатів навчання учня/учениці з 

предмета вивчення, інтегрованого курсу, яка окрім оцінювального судження про 

досягнення може ще називати і рівень результату навчання. Так, запроваджується 

поняття вербальної оцінки (оцінювальне судження) та рівневої оцінки (оцінювальне 

судження із зазначенням рівня результату). Вербальну і рівневу оцінку можна виражати 

як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з 

урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), 

«середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В). Результати оцінювання особистісних 

надбань учнів у 1-4 класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних 

результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – або вербальною, 

або рівневою оцінкою за вибором закладу. Особливості організації оцінювання в 

певному класі можуть ініціюватися вчителем і бути затвердженими на засіданні 

педагогічної ради закладу. 

 Орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів дозволяє 

забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання і покликана допомогти 

формувати оцінювальні судження та  визначати рівень результату навчання. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1096729-20#n2
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          Оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці та 

його/її батьків (або осіб, що їх замінюють). Відповідно до Державного стандарту 

початкової освіти, отримання даних, їх аналіз та формулювання суджень про результати 

навчання учнів здійснюють у процесі: 

 формувального оцінювання, мета якого – відстеження особистісного розвитку 

учнів й опанування навчального досвіду; 

 підсумкового оцінювання, мета якого – співвіднести навчальні досягнення учнів з 

обов'язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Держстандартом 

або освітньою програмою. 

 Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі і триває 

постійно. Для ефективності формувального оцінювання буде дотримано  алгоритм 

діяльності вчителя під час його організації: 

1. формулювання об'єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей; 

2. визначення разом з учнями критеріїв оцінювання; 

3. формування суб'єктної позиції учнів у процесі оцінювання; 

4. створення умов для формування вміння учнів аналізувати власну навчальну 

діяльність (рефлексія); 

5. коригування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів 

оцінювання. 

          Об'єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час 

такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними 

результатами навчання, визначеними в освітніх програмах закладів з урахуванням 

Орієнтовної рамки оцінювання. 

 Основою для підсумкового оцінювання можуть бути результати виконання 

тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень про результати 

навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, спостереження вчителя у 

процесі формувального оцінювання. Підсумкову оцінку за рік рекомендовано визначати 

з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату навчання. 

         Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами 

здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом 

матеріалу, визначеним навчальною програмою. 
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Пояснювальна записка до Типових навчальних планів закладів загальної 

середньої освіти, які працюють за науково-педагогічним прєктом 

«Інтелект України» 

 

Початкова освіта в спеціалізованій школі №64 м. Києва– це перший 

рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню 

Національної рамки кваліфікацій. 

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, 

здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 

індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей; розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її 

готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, 

продовження навчання в основній школі. 

Освітня програма спеціалізованої школи № 64 м. Києва» (далі - 

Програма) науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (далі — Проєкт) 

розроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року 

№87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»(зі змінами, 

внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 р. № 688), розпоряджень Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року», наказів Міністерства освіти і науки 

України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти I ступеня», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 02.11.2016 р. № 1319 

«Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація 

компетентнісного підходу в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України» 

на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, внесеними наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03.02.2021 року № 140). 

Відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 33) Освітня програма 

спеціалізованої школі № 64 м. Києва науково- педагогічного проєкту 

«Інтелект України» містить: 

 
вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за цією Програмою; 

 
перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність, що 

презентовано в органічній єдності та взаємозв’язку концептуальних засад, 

цілей, змісту, методів, форм і засобів освітнього процесу в початковій школі 

Проєкту; 
 

загальний обсяг навчального навантаження учнів . 

Заклад здійснює освітній процес українською мовою за денною формою 

навчання в одну зміну, тривалість навчального тижня в закладі – 5 днів. 
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Вимоги до дітей, які працюють за програмою спеціалізованої школи №64 м. 

Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»: 

До здобуття  початкової освіти в Проєкті допускаються переважно учні, які досягли 

віку 6 років. Діти, яким на 1вересня поточного навчального року виповнилося сім років, 

повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким 

на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків 

або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти з іншого віку. 

 

Перелік освітніх компонентів системи початкової освіти, які працюють за 

програмою спеціалізованої школи №64 м. Києва науково- педагогічного проєкту 

«Інтелект України» . 

Згідно із Законом України «Про освіту» початкова освіта в Проєкті як перший 

рівень повної загальної середньої освіти, що відповідає першому рівню 

Національної рамки кваліфікацій, забезпечує, зокрема, наступність із дошкільним 

періодом і здатність дитини виконувати під керівництвом учителя прості завдання 

в типових ситуаціях у чітко визначеній структурованій сфері навчання, а також 

готовність дитини до навчання на наступному рівні (Закон України «Про освіту», 

стаття 10). 

Відповідно до дидактичних засад визначення компонентів освітнього процесу 

до їх переліку віднесено цілі, концептуальні засади їх досягнення, зміст, методи, 

форми і засоби освітнього процесу в початковій школі Проєкту. 

Цілями початкової освіти спеціалізованої школи №64 м. Києва науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» визнано всебічний розвиток дитини, 

її талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до вікових 

та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування 

цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. Зазначені цілі 

досягаються через модернізацію початкової освіти в Проєкті на засадах 

компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є становлення учня як 

субʼєкта життєдіяльності завдяки сформованості системи взаємопов’язаних 

ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. Компетентність 

трактуємо відповідно до Закону України «Про освіту» (стаття 1) як інтегровану 

якість особистості, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей і визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність. 

Концептуальними засадами досягнення цілей початкової освіти 

спеціалізованої школи №64 м. Києва науково- педагогічного проєкту 

«Інтелект України» є основні положення компетентнісного, особистісно-
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діяльнісного, системного та синергетичного підходів, зокрема, низка таких 

взаємопов’язаних положень. 
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Компетентнісна початкова освіта в Проєкті: 

втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та розпочинає 

процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, 

загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими розуміємо 

компетентності, що виявляються в здатності людини до ефективної 

життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під загальнопредметними — 

компетентності, що допомагають особистості успішно опановувати предмети 

певної освітньої галузі; під предметними — компетентності, що забезпечують 

повноцінне засвоєння учнями змісту конкретних навчальних предметів. Як 

органічно взаємопов’язані складові будь-якої компетентності розглядаємо 

ставлення та цінності, знання; інтелектуальні та практичні вміння й навички 

(зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, висловлення власної 

думки усно й письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, конструктивне керування 

емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, розв’язування проблем, 

здатність співпрацювати з іншими людьми). До ключових відносимо такі 

компетентності: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися 

рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математичну 

компетентність; компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; 

інноваційність; екологічну компетентність; інформаційно-комунікаційну 

компетентність; навчання протягом життя; громадянські та соціальні 

компетентності; культурну компетентність; підприємливість і фінансову 

грамотність (Закон України «Про освіту», статті 1, 12); 

проєктується й реалізується на засадах особистісно-діяльнісного підходу як 

система, що функціонує та розвивається відповідно до основних положень 

парадигми особистісно зорієнтованої освіти й діяльнісного підходу, зокрема 

принципів гуманістичної, особистісної та діяльнісної спрямованості освіти; 

розглядається як феномен, що функціонує та розвивається відповідно до 

принципів системного підходу, зокрема принципів органічної єдності педагогічної 

системи й середовища, цілеспрямованості, рівноважної відповідності, 

оптимальності, зворотного зв’язку, єдності програмованого, рефлексивного та 

адаптивного видів управління тощо. Так, у Проєкті реалізується системна модель 

формування в учнів ключових компетентностей, що дозволяє повною мірою 

задіяти потенціал закладів загальної середньої освіти завдяки поєднанню 

предметно-тематичної, міжпредметної та виховної моделей. Зокрема, 

формування соціальної та громадянської компетентностей учнів проєктних класів 

відбувається під час ранкових зустрічей, на годинах спілкування, на заходах і 

заняттях у дитячих організаціях та клубах тощо (виховна модель), на уроках «Я 

пізнаю світ» (предметно-тематична модель, оскільки набуття учнями означених 

компетентностей належить до провідних цілей цього навчального предмета) та під 

час вивчення всіх інших дисциплін Типового навчального плану (міжпредметна 

модель, що реалізується через технологію ціннісного насичення кожного уроку).
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Важливою складовою формування соціальної і громадянської 

компетентностей в учнів проєктних класів є ранкові зустрічі, які згідно з 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України проводяться на початку 

кожного навчального дня впродовж 15–20 хвилин.  

моделюється й упроваджується в освітній процес на засадах синергетичного 

підходу як нелінійна система відкритого типу, здатна до самоорганізації. 

Відкритість освіти виявляється в доцільності її розбудови на основі поєднання 

різних методологій і підходів, освітніх технологій і методик, а також їх 

компонентів; нелінійність — у необхідності конструювання освітньої системи як 

гнучкого багатоваріантного системного утворення з правом вибору суб’єктами 

освітнього процесу одного / декількох варіантів його організації, зокрема й за 

індивідуальною освітньою траєкторією; здатність до самоорганізації — у 

переважанні технологій інтерактивного навчання, підвищенні ролі самоосвіти. 

Зміст початкової освіти спеціалізованої школі №64 м. Києва науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» визначено відповідно до 

дидактичних основ конструювання змісту освіти. Згідно з принципом 

відповідності змісту освіти формаційним і цивілізаційним тенденціям розвитку 

людства взагалі й українського суспільства зокрема як вихідні розглядаємо 

положення постнекласичної парадигми освіти, у якій концептуальною освітньою 

метою визнано створення умов для самоактуалізації та творчої самореалізації 

особистості в складному нестабільному світі. Аксіологічними імперативами 

державної освітньої політики в постнекласичній парадигмі є поєднання 

технократизму з гуманістичними пріоритетами та культуроцентричністю, яка 

репрезентує типові риси культурної особистості: духовність, національну 

свідомість, культурну толерантність, позитивне мислення, емоційний інтелект 

тощо. 

У зв’язку з вищезазначеним реалізація компетентнісної моделі освіти в 

Проєкті передбачає, з одного боку, упровадження SТЕM-освіти як провідного 

тренду модернізації національних освітніх систем, метою якої є підготовка 

фахівців у галузі сonverging NBIC-технологій — ядра 6-го технологічного укладу, 

а з іншого — формування в учнів соціальної, громадянської, державницької та 

культурної компетентностей, позитивного мислення й емоційного інтелекту. 

Як концептуальні засади SТЕM-освіти, що реалізуються в спеціалізованій 

школі № 64 м. Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

визначаємо низку взаємопов’язаних положень. 

 

1. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці 

й тривати впродовж усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не 

лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької 

компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває 

комунікативні компетентності під час роботи в команді. 
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2. STEM-освіта має бути неперервною: розпочинатися в дошкільному віці 

й тривати впродовж усього життя. Раннє залучення дитини до STEM-освіти не 

лише сприяє розвитку креативного мислення та формуванню дослідницької 

компетентності, а й поліпшує соціалізацію особистості, оскільки розвиває 

комунікативні компетентності під час роботи в команді. 

3. STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів / студентів та їхньою 

кар’єрою. За оцінками науковців, у майбутньому 9 із 10 найбільш затребуваних і 

високооплачуваних спеціальностей належатимуть до NBIC-сектора та 

вимагатимуть від претендентів високого рівня сформованості міждисциплінарних 

компетентностей у галузі STEM-дисциплін. 

4. Мета STEM-освіти в системі загальної середньої освіти — розвивати в 

учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, а також 

формувати в них систему взаємопов’язаних компетентностей, зокрема 

концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, 

операцій та відношень), стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати 

наукові, технічні та технологічні проблеми), когнітивної (здатність логічно 

мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії), операційної 

(здатність охайно та точно виконувати операції), аксіологічної (здатність 

розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну 

ефективність). 

5. Характерними для STEM-освіти в системі загальної середньої освіти є: 

 фундаменталізація освіти, що виявляється в поглибленому вивченні 

предметів природничо-математичного циклу; 

 інтегроване навчання за темами, а не за предметами, що здійснюється на 

засадах міждисциплінарного та проєктного підходів; 

 навчання на основі власних відкриттів, спрямоване на формування в учнів 

дослідницької компетентності, опанування ними алгоритму розв’язання 

винахідницьких задач, інноваційної стратегії розробки проєктів; 

 практична спрямованість навчання (на основі здобутих знань учні на уроках 

створюють прототипи / моделі реальних об’єктів, процесів або продукти сучасної 

індустрії); 

            6.        STEM-освіта може реалізовуватися як в урочний, так і в позаурочний 

час. Найоптимальнішим є органічне поєднання обох підходів. 

Згідно з принципом єдності змістового та процесуально-діяльнісного 

(методи, форми, засоби освітнього процесу) компонентів освіти й відповідно до 

основних положень Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного стандарту початкової 

освіти в освітньому процесі 1-3 класів спеціалізованої школи № 64 м. Києва 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» реалізуються: 
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інтерактивні освітні технології та технології критичного мислення, зокрема 

кооперативне навчання, робота в парах або групах («Ажурна пилка», «Алфавіт», 

«Броунівський рух», «Дерево припущень», «Діалог», «Карусель», «Синтез 

думок», 

«Тонкі та товсті запитання», «Учитель», «Шість капелюхів» тощо); 

технологія навчання в грі; дискусія («Метод прес», «Обери позицію», 

«Парламентські слухання», «Ток-шоу» тощо); метод проєктів; тренінги 

(соціально-психологічні тренінги, тренінги особистісного зростання тощо), 

афірмації, що спрямовані на становлення учнів як суб’єктів життєдіяльності, 

патріотів України, активних членів громадянського суспільства, які сповідують 

традиційні й новітні демократичні цінності, ідеї позитивного мислення, а також 

здатні самостійно та критично мислити, працювати в команді, ефективно 

взаємодіяти з іншими людьми; технологія SТЕM-освіти (навчання на основі 

власних відкриттів; проблемне навчання; запитальне навчання, розв’язання 

винахідницьких задач на основі теорії розв’язання винахідницьких задач Г. 

Альтшулера тощо); 

технологія раціонального читання, метою якої є формування в учнів таких 

наскрізних умінь, означених у Законі України «Про освіту» (стаття 12), як читання 

з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно й письмово, критичне та 

системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, а також 

спроможність опрацьовувати значний обсяг наукової та навчальної інформації за 

обмежений час. Сутність цієї технології полягає в системній роботі над 

формуванням в учнів: 1) технічної складової читання за допомогою комплексу 

спеціальних вправ, що спрямовані на підвищення темпу читання вголос і про себе, 

розширення обсягу симультанного сприйняття одиниць тексту й удосконалення 

процесів запам’ятовування; 2) здатності розуміти прочитане, критично 

осмислювати   й   оцінювати   інформацію   завдяки   вправам   «Ключові   слова», 

«Питайлик», «Техніка аргументації»; 3) спроможності переказувати текст, 

виділяючи інформацію, яку необхідно запам’ятати, та раціонально запам’ятовувати 

її, висловлювати усно та письмово власну думку щодо прочитаного, обґрунтовуючи 

її, завдяки комплексу вправ, зокрема «Учитель», «Броунівський рух», «Дебати»; 4) 

уміння створювати на основі прочитаного власні есе, тексти-розповіді, тексти- 

описи, тексти-міркування; технологія повного засвоєння навчальних одиниць, що 

ґрунтується на таксономії Б. Блума, теорії поетапного формування розумових дій 

П. Гальперіна, методиці інтервальних повторень Г. Еббінгауза; технологія 

збагачення освітнього процесу, що ґрунтується на тріадній моделі збагачення Дж. 

Рензуллі. Відповідно до цієї моделі в Проєкті передбачено систему заходів, 

спрямованих на створення умов для розвитку в учнів мотивації, креативності та 

інтелекту. 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів 

проєктних класів ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей 

здійснюється за такими освітніми галузями: 

1. Мовно-літературна освітня галузь. 

2. Математична освітня галузь. 

3. Природнича освітня галузь. 

4. Технологічна освітня галузь. 
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5. Інформатична освітня галузь. 

6. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 

7. Громадянська та історична освітня галузь. 

8. Мистецька освітня галузь. 

9. Фізкультурна освітня галузь. 

 

 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів в  проєктних 

класах спеціалізованої школи № 64 м. Києва науково- педагогічного 

проєкту «Інтелект України»  

 1-Б 

клас 

2-Б 

клас 

3-Б 

клас 

4-Б 

клас 

Гранично 

допустиме 

навчальне 

навантаження на 

учня 

20 22 23 23 

Загальна  

кількість годин 

23 25 26 26 

 

У Навчальному плані спеціалізованої школи № 64 м. Києва науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» використано надану Державним 

стандартом початкової освіти можливість здійснення повної або часткової 

інтеграції різних освітніх галузей. 

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і 

література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (6 

год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.). 

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі 

представлена навчальним предметом «Іноземна мова» у 1-Б класі (3 год/тижд.). 

      Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Математика» 2-Б, 3-Б класи  (4 год/тижд) і «Я пізнаю світ» 2-Б, 3-Бкласи     

(1 год/тижд.). 

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Мистецтво» (1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.); фізкультурної 

освітньої галузі — через навчальні предмети «Фізична культура» (2 

год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.). 

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години 

фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та дає 

можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти завдяки 

систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного 

розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики найпоширеніших 

відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, постави тощо. 

Мета і завдання громадянської й історичної, інформатичної, природничої, 

соціальної і здоров’язбережувальної, технологічної освітніх галузей реалізуються 

через навчальний предмет «Я пізнаю світ». У 3–Б, 4-Б класах мета й завдання 
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інформатичної освітньої галузі реалізуються також у процесі вивчення 

навчального предмета «Інформатика» (1 год/тижд.). 

З метою посилення індивідуальної роботи з учнями відповідно до «Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 р. № 128, поділ 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-Б класів спеціалізованої школи №64 

м. Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» на групи за 

здійснюється під час вивчення іноземної мови й інформатики за умови відповідної 

кількості учнів у класі (більше 27). Поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів здійснюється відповідно до чинних нормативів, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки від 20.02.2002р. № 128, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517; листа МОН 1-9/332 від 22.05.2018 р. 

Зважаючи на спеціалізацію школи (поглиблене вивчення англійської мови) у 3-А 

класі згідно з Наказом МОН № 128 від 20.02.2002 року (додаток № 2) передбачено 

поділ класу при вивченні іноземної мови на групи. Здійснюється поділ 3-Б, 3-В 

класів на 2 групи для вивчення інформатики (наказ МОН № 128 від 20.02.2002 

року (додаток № 2). 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти, з огляду на цілі і 

завдання дослідно-експериментальної роботи, що здійснюється на всеукраїнському 

рівні в межах Проєкту, до інваріативної складової змісту початкової освіти в 1-4 

класах в інтегрованому курсі « Я пізнаю світ», що об’єднує ряд освітніх галузей з 

наступним розподілом годин: мовно-літературна освітня галузь-1 год/ тижд., 

громадянська та історична, інформатична, природнича, соціальна і 

здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі- разом 4 год/тижд., 

математична освітня галузь-1 год/тижд., мистецька освітня галузь-1 год/тижд., 

фізкультурна освітня галузь-1 год/тиждень. 

Основними формами здобуття освіти є: 

✓ інституційна ( очна ( денна)); 

✓ індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). 

Порядок здобуття загальної середньої освіти за інституційною формою, що 

організовується у закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів та інших 

закладах освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти на 

певному рівні освіти (далі – заклади освіти) окреслено у Положенні про 

інституційну форму здобуття загальної середньої освіти. (Наказ МОН України від 

23.04.2019 № 536 «Про затвердження Положення про інституційну форму 

здобуття загальної середньої освіти».) Права та обов’язки учасників освітнього 

процесу при організації навчання за інституційною формою визначаються 

законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими 

нормативно-правовими актами у сфері загальної середньої освіти. Організація 

здобуття освіти за інституційною формою здійснюється відповідно до освітньої 

програми закладу освіти. Результати навчання осіб, які здобувають освіту за 

інституційною формою, мають відповідати вимогам відповідних державних 

стандартів загальної середньої освіти. Індивідуальна форма здобуття освіти 

(екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж) може організовуватися в закладі 
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відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 

2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 

2019 року № 955, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. 

за № 852/33823). Для забезпечення індивідуальної форми здобуття освіти можуть 

використовуватися технології дистанційного навчання відповідно до Положення 

про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України «Деякі питання організації дистанційного навчання» від 08.09.2020 № 

1115, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 р. за № 

941/35224. 

              Очікувані результати навчання здобувачів освіти спеціалізованої школи 

№ 64 м. Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» у повному 

обсязі реалізують вимоги до обов’язкових результатів навчання учнів молодшого 

шкільного віку другого (основного) циклу початкової освіти, що визначені 

Державним стандартом початкової освіти. 

        Установлення ступеня досягнення учнями спеціалізованої школі №64  

м. Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» обов’язкових 

результатів навчання здійснюється за допомогою формувального та підсумкового 

(тематичного й завершального) оцінювання відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Упродовж навчання в початковій школі учні опановують способи 

самоконтролю, саморефлексії та самооцінювання, що сприяє стимулюванню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин і корекції в 

знаннях, уміннях, навичках. 

Організаційні питання реалізації Програми спеціалізованої школи №64 

м. Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

             Проєктні  класи з метою реалізації завдань Проєкту додатково 

використовує авторські навчально-методичні та дидактичні матеріали 

(навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, посібники, зошити з 

друкованою основою, мультимедійні засоби навчання тощо), що мають 

відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та видаються за рахунок 

коштів, не заборонених законодавством. 

Права й обов’язки учасників освітнього процесу спеціалізованої школи 

№ 64  м. Києва науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» 

Визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

статутом закладу загальної середньої освіти та правилами внутрішнього розпорядку. 

За учнями, які навчаються в проєктних класах, зберігається право вільного 

переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами Нової української 

школи. 

Форми організації освітнього процесу: 

Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні при 

використанні інтерактивних форм і методів навчання: дослідницьких, 

інформаційних, мистецьких проектів, сюжетно-рольових ігор, інсценізацій, 

моделювання, ситуаційних вправ, екскурсій. 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроків, 
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екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести тощо. 

Вибір форм і методів навчання вчителі визначають самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальній програмі окремого навчального 

предмета. 

За необхідності у закладі освіти здійснюється освітній процес з 

використанням технологій дистанційного навчання. З метою забезпечення в школі 

єдиних підходів до створення електронного освітнього середовища освітній 

процес з використанням технологій дистанційного навчання організовується 

через сервіси Classroom, Мeet, Zoom. Організація освітнього процесу під час 

дистанційного навчання може передбачати навчальні заняття, самостійну роботу,  

дослідницьку, пошукову, проєктну діяльність, навчальні ігри, консультації та інші 

форми організації освітнього процесу. Організація освітнього процесу має 

забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію суб’єктів дистанційного 

навчання, з використанням форм індивідуальної та колективної навчально- 

пізнавальної діяльності учнів, а також здійснення ними самоконтролю під час 

навчання. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами 

дистанційного навчання під час навчання, що проводиться дистанційно, 

забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації в 

синхронному або асинхронному режимі. Педагогічні працівники самостійно 

визначають режим (синхронний або асинхронний) проведення навчальних занять. 

При цьому не менше 30 відсотків навчального часу, передбаченого освітньою 

програмою закладу освіти, забезпечується в синхронному режимі. Для учнів, які 

не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин (стан 

здоров’я, відсутність доступу (обмежений доступ) до мережі Інтернет або 

технічних засобів навчання, зокрема дітей із сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, багатодітних, малозабезпечених сімей, тощо), заклад освіти 

забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів за 

особистою заявою батьків/офіційних представників (телефонний, поштовий 

зв'язок тощо). Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів 

навчання учнів, а також надання їм підтримки в освітньому процесі (за потреби). 

Оцінювання результатів навчання учнів проводяться за видами оцінювання, 

визначеними спеціальними законами, і відповідно до критеріїв, визначених 

Міністерством освіти і науки України. Формувальне оцінювання результатів 

навчання учнів може здійснюватися очно або дистанційно з використанням 

можливостей інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій. Облік 

навчальних занять і результатів навчання учнів під час дистанційного навчання 

здійснюється відповідно до законодавства. Організація освітнього процесу під час 

дистанційного навчання здійснюється з дотриманням вимог законодавства про 

освіту, захист персональних даних, а також санітарних правил і норм (щодо 

формування розкладу навчальних занять, рухової активності (фізкультхвилинок), 

вправ для очей, тривалості виконання завдань для самопідготовки у 

позанавчальний час). Дистанційне навчання організовується для учнів, які не 

мають медичних протипоказань до занять з комп’ютерною технікою. Облік 

навчальних занять і результатів навчання під час дистанційного освітнього 

процесу здійснюється відповідно до законодавства (у електронному журналі, 

свідоцтвах досягнень).



 

 

 

 

 

 

            Додатки 

до освітньої програми 

закладу загальної середньої освіти 

спеціалізованої школи № 64 м. Києва 

на 2022-2023 н.р.  

1- 4 класи 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

                                                                         Схвалено                                                                                                             

на засіданні педагогічної ради  

                                                                  (протокол №       від           ) 

 

 



 

 

 

 

Робочий навчальний план початкової школи  1 класи 
Назва 
освітньої галузі 

 

Навчальні 
предмети 1 -А кл. 

Ісп.мова 

1-В кл. 

Ісп.мова 

1-Г кл. 

Англ.мова 

Мовно-літературна  Українська мова 7+1 7+1 7+1 

Іншомовна Іноземна мова 2 2 2 

Математична Математика 4 4 4 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська,  історична, 

cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

Я досліджую 

світ 

 

 

3 

 

3 

 

3 

Технологічна Дизайн  і 

технології 

1 

 

1 

 

1 

 

Інформатична Інформатика  - - - 

Мистецька Образотворче 

мистецтво 

1 

 

1 

 

1 

 

Музичне 

мистецтво 

1 1 1 

Фізкультурна* Фізична 

культура  

3 3 3 

Усього 22+1 22+1 22+1 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

- - - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 23 23 23 

Гранично допустиме тижневе/ річне 

навчальне навантаження учня  700  700 700 

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

навантаження . 

       Директор школи                                                                Оксана ЮШКО 



 

 

 

 

Робочий навчальний план початкової школи  2 класи 
Назва 
освітньої галузі 

 

Навчальні 
предмети 2 -А кл. 

Ісп.мова 

2-В кл. 

англ. мов  

Мовно-літературна  Українська мова 7+1 7+1 

Іншомовна Іноземна мова 3 3 

Математична Математика 4 4 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська,  історична, 

cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

Я досліджую 

світ 

 

 

3 

 

3 

Технологічна Дизайн  і 

технології 

1 

 

1 

Інформатична Інформатика  1 1 

Мистецька Образотворче 

мистецтво 

1 

 

1 

Музичне 

мистецтво 

1 1 

 

Фізкультурна* Фізична 

культура  

3 3 

 

Усього         24+1 24+1 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

- - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 25 25 

Гранично допустиме тижневе/ річне 

навчальне навантаження учня  770  770 

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

навантаження . 

       Директор школи                                                                Оксана ЮШКО 



 

Робочий навчальний план початкової школи  3 класи 
Назва 

освітньої галузі 
 

Навчальні 

предмети 3 -А кл. 

Ісп.мова 

3-В кл. 

Ісп.мова 

3-Гкл.  

Англ..мова 

Мовно-літературна  Українська мова 7+1 7+1 7+1 

Іншомовна Іноземна мова 3 3 3 

Математична Математика 5 5 5 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська,  історична, 

cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

Я досліджую 

світ 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

Технологічна Дизайн  і 

технології 

1 

 

1 1 

Інформатична Інформатика  1 1 1 

Мистецька Образотворче 

мистецтво 

1 

 

1 1 

Музичне 

мистецтво 

1 1 

 

1 

 

Фізкультурна* Фізична 

культура  

3 3 

 

3 

 

Усього 25+1 25+1 25+1 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

- - - 

Загальнорічна кількість навчальних годин 26 26 26 

Гранично допустиме тижневе/ річне 

навчальне навантаження учня  805 805 805 

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

навантаження . 

       Директор школи                                                                Оксана ЮШКО 

 



 

                        Робочий навчальний план 4 класи 

*Години, 

передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навантаження . 

               Директор школи                                                                                                         Оксана Юшко 

                                                                                                                                                          

 

 

Назва 

освітньої галузі 
 

Навчальні 

предмети 4 -А кл. 

Ісп.мова 

 

 

4-В кл. 

Англ. мов  

Мовно-літературна  Українська мова 7+1  7+1 

Іншомовна Іноземна мова 3  3 

Математична Математика 5  5 

Я досліджую світ 

(природнича, 

громадянська,  історична, 

cоціальна, 

здоров’язбережувальна 

галузі) 

Я досліджую 

світ 

 

 

3 

 

 

 

3 

Технологічна Дизайн  і 

технології 

1 

 

 1 

Інформатична Інформатика  1  1 

Мистецька Образотворче 

мистецтво 

1 

 

 1 

Музичне 

мистецтво 

1  

 

1 

 

Фізкультурна* Фізична 

культура  

3  

 

3 

 

Усього         25+1  25+1 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

- 

 

- 

Загальнорічна кількість навчальних годин 26  26 

Гранично допустиме тижневе/ річне 

навчальне навантаження учня  805 
 

805 



 

 

 

                                                                                               Додаток 2 

                                                                                               до наказу МОН України  

                                                                                               від 03.02.2021№ 140 
Навчальний план початкової школи 

з українською мовою навчання для закладів загальної середньої освіти, 
що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України» 

Назва  

освітньої галузі 

Назва навчального 

предмета 

Кількість годинин на тиждень 

1-Б  

Ісп.мова 

2-Б 

Ісп.мова 

3-Б 

Ісп.мов 

4-Б 

Ісп.мов 

 

Мовно-літературна Українська мова 6 6 6 6 

Мовно-літературна Іноземна мова 2+1 3 3 3 

Математична Математика 3 4 4 4 

Мовно-літературна  

 

 

 

 

Я пізнаю світ  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8+1 

 

 

 

 

 

8+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математична 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Фізкультурна* 

Мистецька 

Інформатична    1 1 

Мистецька  1 1 1 1 

Фізкультурна*  2 2 2 2 

Додаткові години на 

вивчення предметів 

інваріативної складової, 

курсів за вибором, 

проведення індивідуальних 

занять 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Усього 

 

 20+3 22+3 23+3 23+3 

Гранично допустиме 

тижневе навчальне 

навантаження на учня  

 20 22 23 23 

Загальна кількість   23 25 26 26 

 Години, передбачені для фізичної культури, (навчальні предмети «Я пізнаю світ» (1 год/тижб.) та 

«Фізична культура (2 год/тижд.) не враховуються під час визначення гранично допустимого 

навантаження . 

Директор школи                                                                              Оксана ЮШКО 
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