
 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до навчального плану початкової освіти 

 Ліцею №10 м. Ковеля 

на 2022-2023 н. р. 

 

Навчальний план початкової освіти на 2022-2023 навчальний рік 

складений відповідно Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

постановою кабінету міністрів України №87 від 21 лютого 2018 р., у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 688 та 

оновлених типових освітніх програм, розроблених під керівництвом Савченко 

О.Я. (1-2 та 3-4 класи, наказ Міністерства освіти і науки України № 743-22 від 

12.08.2022 року). 

Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на 

державному рівні та варіативний, в якому передбачено додаткові години для 

проведення індивідуальних та групових консультацій – 1 година. 

Відповідно нової редакції Державного стандарту початкової освіти в 

робочий план включено освітні галузі: «Мовно-літературна: українська мова та 

література, іноземна мова», «Математична», «Я досліджую світ» (природнича, 

громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна), «Технологічна», 

«Інформатична», «Мистецька», «Фізкультурна». 

Освітня галузь «Мовно-літературна», з урахуванням вікових 

особливостей учнів, у навчальному плані реалізується через навчальні 

предмети: 

-«Навчання грамоти», «Іноземна мова (англійська)» - 1-ші класи; 

-«Українська мова», «Читання», «Іноземна мова (англійська)» - 2-гі класи;  

-«Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова (англійська)» 

- 3-ті та 4-ті класи. 

Освітня галузь «Математична» реалізується через навчальний предмет - 

«Математика», «Я досліджую світ» - через предмет «Я досліджую світ», 

«Технологічна» - через навчальний предмет «Дизайн і технології»; галузь 

«Мистецька» - навчальні предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне 

мистецтво», окрім 1-Б, 1-Г, 2-А, 2-В, 3-Б та 3-В класів (протокол засідання 

педагогічної ради № 1 від 30.08.2022 року); галузь «Фізкультурна» реалізується  

через навчальний предмет «Фізична культура». 

Навчальний план на 2022-2023 навчальний рік для 1-Б, 2-А та 3-В класів  

складений відповідно Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

постановою кабінету міністрів України №87 від 21 лютого 2018 р., у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 688 та 

освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України» (лист ДСЯО від 06.08.2020 року №01/01-23/929, наказ Міністерства 

освіти і науки України від 03.02.2021 року № 140). 

Навчальний план містить інваріантний складник, сформований на 

державному рівні та варіативний, в якому передбачено додаткові години у 1-Б 

класі - на вивчення мовно-літературної освітньої галузі (іноземна мова) – 1 



 

 

година, у 2-А та 3-В класах – на вивчення інтегрованого курсу «Я пізнаю світ» - 

1 година. 

Відповідно нової редакції Державного стандарту початкової освіти в 

робочий план включено освітні галузі: «Мовно-літературна: українська мова, 

іноземна мова», «Математична», «Я пізнаю світ» (мовно-літературна, 

математична, природнича,  соціальна і здоров’язбережувальна,  громадянська 

та історична, технологічна, фізкультурна, мистецька), «Інформатична», 

«Мистецька», «Фізкультурна». 

Освітня галузь «Мовно-літературна», з урахуванням вікових 

особливостей учнів, у навчальному плані реалізується через навчальний 

предмет «Українська мова», «Іноземна мова (англ.)», «Математична» 

реалізується через навчальний предмет - «Математика», «Я пізнаю світ» - через 

предмет «Я пізнаю світ»,», «Інформатична» - через предмет «Інформатика», 

галузь «Мистецька» - навчальний предмет «Мистецтво»; галузь «Фізкультурна» 

реалізується  через навчальний предмет «Фізична культура». 

Робочий навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 

5-денним навчальним тижнем. 

Кількість учнів початкової школи – 420 (15 класів). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


