
 



Пояснювальна записка 

 

Освітня програма спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням англійської мови №92 імені Івана Франка міста Києва  для 4-х 

класів розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та на 

основі «Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І 

ступеня», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.04.2018 № 407. 

          Освітня програма школи окреслює підходи до планування й організації 
єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 4-х класів школи 

складає 910 годин/навчальний рік.  

         Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень подано у 
навчальному плані (Додаток 1). 

Навчальний план школи містить інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на 

вивчення предметів інваріантної складової. Враховуючи індивідуальні 

освітні потреби учнів 4-х класів: 

• освітня галузь "Мови і літератури" реалізується через окремі 

предмети "Українська мова", «Літературне читання», "Англійська 

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" та "Фізична культура";  

• освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети 

"Трудове навчання" та "Інформатика"; 

• освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

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

40 хвилин.  
Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

 

 



Варіативна складова навчального плану використовується на 

підсилення предметів інваріантної складової:  

№ 

з/п 
Клас Предмет 

К- сть 

годин 
Програма 

1 4А,Б Образотворче мистецтво 1 Державна програма 

 

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через 

запровадження в навчальній програмі резервного часу, що створює простір 
для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку 

наскрізних умінь тощо. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

стандарті реалізуються у рамках кожної освітньої галузі: формування 

ключових компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 
підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності формуються засобами усіх предметів. 

Виокремлення наскрізних ліній ключових компетентностей: «Екологічна 

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

безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» формує в учнів 

здатність застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах (Додаток 2). 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно 

до Закону України «Про освіту»). 

 Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, 

екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, квести, тощо. 
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. Оцінювання учнів 4-х класів здійснюється відповідно до 

Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21.08.2013 № 1222 (із змінами). 

 

 
       

 

 



Додаток 1 

 

Навчальний план для  4-х класів 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Освітні галузі Предмети 

Кількість годин  

на тиждень 

у класах 

4 А ,Б 

Мови і літератури  

Українська мова 3,5 

Літературне читання 3,5 

Англійська мова 4 

Математика Математика 4 

Природознавство Природознавство 2 

Суспільствознавство Я у світі 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 

 Образотворче   мистецтво +1 

Технології Трудове навчання 1 

Інформатика 1 

Здоров'я і фізична 
культура 

Основи здоров'я 1 

Фізична культура 3 

Усього 23+3 

Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової 

1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 

23 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, що 

фінансується з бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 



Додаток 2 

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584) 
 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1–4 класи 

2.  Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2–4 класів 

3.  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 2–4 класи 

4.  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

5.  Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1–4 класи  

6.  Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

7.  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1–4 класи 

8.  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

9.  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 
закладів 1–4 класи 

10.  Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

11.  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–
4 класи 

12.  Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 

 
 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf

