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Пояснювальна записка 

навчально-виховного комплексу «Домінанта» 
(дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа І ступеня - суспільно-гуманітарна 

гімназія - спеціалізована школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури)  

 

Мова навчання українська. У 2020-2021 навчальному році в 4-х класах 

передбачено п'ятиденний робочий тиждень. 

Освітня програма навчально-виховного комплексу «Домінанта» на 2020-

2021 навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження державного стандарту 

початкової загальної освіти», наказу МОН від 20.04.2018р. № 407 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

І ступеня» та враховує вимоги Положення про навчально-виховний комплекс, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 

306, державних санітарних правил і норм влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 

процесу (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 

14.08.2001 № 63). 

Інваріантна складова навчального плану сформована на державному 

рівні й забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні Державного 

стандарту. 

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів конкретизовано 

варіативну складову навчального плану, у якій передбачено додаткові 

години на вивчення предметів інваріантної складової. 

Години фізичної культури в 4 класах не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження, що передбачено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018р. № 407. 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 4 класах – 40 

хвилин. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та  Порядку поділу 

класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах» № 128 від 20.02.2002, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 06 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами), поділ інших 

класів на групи при вивченні окремих предметів у навчальному закладі 

запроваджуватиметься: 

• при вивченні української мови з кількістю учнів у класі більше ніж 

27(на 2 підгрупи); 



• при поглибленому вивченні іноземної мови (англійської) клас 

ділиться на групи з 8–10 учнів у кожній (не більше ніж 3 групи); 

• при проведенні практичних занять з інформатики з використанням 

комп’ютерів (клас ділиться на 2 групи, але не менше ніж 8 учнів у групі); 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний 

обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів складає 910 

годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на 

тиждень окреслено у навчальному плані.  

При цьому використаний варіант спеціалізованої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови: 

 
№  

додатку 

Класи  Примітка Варіант навчальних 

планів, затверджених 

Міністерством освіти і 

науки України 

1 4 – А,Б,Г З українською 

мовою навчання з 

поглибленим 

вивченням 

англійської мови 

Таблиця № 4 

Типової освітньої 

програми (наказ 

МОН від 

20.04.2018р № 407) 

 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні та варіативну складову.  

 

Інформація про реалізацію варіативної  

складової навчального плану 

 

За рахунок годин варіативної складової заплановано збільшення годин на 

вивчення таких предметів: 
Клас Предмет Кількість годин на тиждень 

 

        4 А, Б, Г Українська мова + 1 

 

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей 

учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська 

мова (мова і читання)", "Іноземна мова". 

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 



Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у 

світі". 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими 

предметами "Основи здоров'я", "Фізична культура", «Фізична культура. 

Хореографія».  

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети 

"Трудове навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".  

Для недопущення перевантаження учнів буде враховуватись їх навчання 

в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах 

тощо). За рішенням педагогічної ради № 1 від   .08.2020р. при оцінюванні учнів 

дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів 

(музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 

відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих 

умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів 

формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних 

шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих 

результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не 

підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів. 

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують 

способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє 

вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню 

прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

Навчальні досягнення здобувачів у 4-х класах підлягають  

формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню. 

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток 

дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; 

діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно 

виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації 

навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і 

методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати 

прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні 

якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у 

власних можливостях і здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень 

здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою. 

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, 

яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, 

які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 



Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними 

формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, 

віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку 

або в позаурочний час.  

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. 

Враховуючи особливості  епідеміологічної ситуації, у закладі освіти 

може бути запроваджене змішане навчання(поєднання очної та дистанційної 

форми) та/або навчання із використанням технологій дистанційного навчання. 

Зокрема  можна організовувати дистанційне навчання за допомогою: 

поєднання онлайн занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts. 

Освітня програма закладу початкової освіти передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

 

Особливості організації навчального процесу 

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення частина 

навчального навантаження з фізичної культури (1 година на тиждень)                                  

у 4 А, Б, Г класах використовуватиметься на вивчення хореографії, що 

забезпечить рухову активність учнів (лист МОН від 18.03.2008 № 1/11-777). 

Предмети інваріантної складової робочого навчального плану, що не 

мають цілої кількості годин, будуть викладатися протягом навчального року 

за розкладом почергово через тиждень таким чином: 

- у 4-А, Б, Г класах - музичне мистецтво з образотворчим мистецтвом. 

 

 

 

 

Директор НВК «Домінанта»     Світлана УФІМЦЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  
(складений за таблицею № 4  

до наказу МОН                                

від 20.04.2018р. № 407) 

 

Навчальний план для 4 класів спеціалізованої школи І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови навчально-виховного комплексу 

«Домінанта» на 2020-2021 н.р. 

 
Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

4 А, Б, Г 

Інваріантна складова 

Мови і літератури Українська мова 7+1 

Англійська мова 4 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Суспільство 

знавство 

Я у світі 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 0,5 

Образотворче 

мистецтво 

0,5 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров’я і фізична 

культура 

Фізична культура 2 

Фізична культура. 

Хореографія 

1 

Основи здоров'я 1 

Разом 23+3 

Гранично допустиме навчальне навантаження 

на учня 

23 

Всього фінансується з бюджету  

(без урахування поділу класів на групи) 

26 

 

 

 

 Директор          Світлана УФІМЦЕВА 

  

 

 

 

 

 

 

 


