
НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН 

ПОЧАТКОВОЇ  ШКОЛИ  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО  ПРОЄКТУ 

«ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ» 

Навчальний план початкової школи з українською мовою навчання для 

закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом (далі — Навчальний 

план, табл. 1), розроблено на основі Базового навчального плану для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту 

початкової освіти (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 24.07.2019 р. 

№ 688). 

У Навчальному плані 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» 

(1–4  класи — 6 год/тижд.)  і   «Я   пізнаю   світ» (1–4  класи — 1 год/тижд.). 

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі 

представлена  навчальним  предметом  «Іноземна  мова»  (1 класи — 2 год/тижд.; 

2–4 класи — 3 год/тижд.). 

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Математика» (1 класи — 3 год/тижд.; 2–4 класи — 4 год/тижд) 

і «Я пізнаю світ»  (1–4  класи — 1 год/тижд.). 

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Мистецтво» (1–4 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 

1  год/тижд.); фізкультурної освітньої галузі  —  через  навчальні  предмети  

«Фізична  культура»  (1–4 класи — 2 год/тижд.)  і  «Я  пізнаю  світ»  (1–4 класи — 

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 
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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» (1–4 класи — 4 год/тижд), а також під 

час вивчення всіх інших навчальних предметів, що викладаються за авторськими 

навчальними програмами та навчально-методичними комплектами до них, 

розробленими авторським колективом Проєкту. Водночас у 3–4-х класах мета 

й завдання інформатичної освітньої галузі реалізуються також у процесі вивчення 

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

Навчальний план містить інваріантну складову, обов’язкову для виконання 

всіма закладами загальної середньої освіти, що працюють за Проєктом, незалежно 

від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

Варіативна складова Навчального плану (1‒4 класи —1 год/тижд.) може 

використовуватися на підсилення предметів інваріантної складової, 

запровадження факультативів, курсів за вибором, індивідуальні заняття та 

консультації учнів. У зв’язку зі спрямованістю Проєкту на реалізацію основних 

положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий 

освітній простір доцільним виявляється виділення годин варіативної складової 

на іноземну мову (1 клас — 1 год/тижд.), математику (2 клас — 1 год/тижд.) та 

навчальний предмет «Я пізнаю світ» (2‒4 класи — 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 класів на групи здійснюється під час вивчення 

іноземної мови, української мови, математики й інформатики за умови відповідної 

кількості учнів у класі (більше 27). За рішенням місцевих органів виконавчої  

влади, органів місцевого самоврядування або за кошти, не заборонені чинним 

законодавством, класи можуть ділитися на групи за меншої наповнюваності  

або/та під час вивчення інших предметів. 
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Під час вивчення української мови та математики поділ на групи відбувається 

в  процесі їх вивчення і як окремих навчальних предметів, і як органічних 

складових інтегрованого навчального предмета «Я пізнаю світ». У  разі поділу 

класу на групи під час вивчення української мови / математики в  класному 

журналі на запис уроків української мови / математики як окремого предмета й 

української мови / математики в інтегрованому курсі відводяться окремі сторінки 

для кожної групи. 

У проєктних класах на бажання батьків може здійснюватися навчання  

учнів за індивідуальною освітньою траєкторією, можуть проводитися гурткові, 

факультативні, індивідуальні та секційні заняття, а також відбуватися організація 

освітнього процесу в режимі школи повного дня за умов їх відповідності чинному 

ДСанПіНу й за рахунок коштів, не заборонених законодавством України. 

Ураховуючи особливості організації освітнього процесу в Проєкті,  

у 1‒4-х класах функціонують групи подовженого дня, що комплектуються  

за принципом «клас‒група». 

Навчальний план зорієнтований на роботу закладів загальної середньої освіти 

за 5-денним навчальним тижнем. 
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Таблиця 1 

Навчальний  план  початкової  школи  
з  українською  мовою  навчання  для  закладів  загальної  середньої освіти,  
що працюють  за  науково-педагогічним  проєктом  «Інтелект  України» 

Назва 
освітньої  галузі Назва навчального предмета 

Кількість  годин  на  тиждень 
1 

клас 
2 

клас 
3 

клас 
4 

клас Разом 

Мовно-літературна Українська мова 6 6 6 6 24 

Мовно-літературна Іноземна мова 2 3 3 3 11 
Математична Математика 3 3 4 4 14 

Мовно-літературна 

Я пізнаю світ* 8 8 
 

8 
 

8 
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Математична 
Природнича 

Соціальна і здоров’я-
збережувальна 
Громадянська  
та історична 
Технологічна 

Фізкультурна*** 
Мистецька 

Інформатична 
Інформатика 1 1 2 

Мистецька Мистецтво** 1 1 1 1 4 
Фізкультурна*** Фізична культура 2 2 2 2 8 
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 
консультацій та групових занять 

1 2 1 1 5 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня 20 22 23 23 88 
Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються 
з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 25 26 26 100 

 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в межах інтегрованого навчального 
предмета «Я пізнаю світ»:  

1, 3, 4 класи: 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/тижд.; 

2 клас: мовно-літературна освітня галузь — 1 год/тижд.; громадянська та історична, 
інформатична, природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, технологічна освітні галузі — 
разом 5 год/тижд.; математична освітня галузь — 1 год/тижд.; мистецька освітня галузь — 
1 год/тижд.;  фізкультурна освітня галузь — 1 год/тижд. 

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

*** Години, передбачені для фізичної культури (навчальні предмети «Я пізнаю світ» 
(1 год/тижд.) та   «Фізична  культура»  (2 год/тижд.),  не  враховуються  під  час  визначення 
гранично  допустимого  навчального  навантаження  учнів,  але  обов’язково  фінансуються. 
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