
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №307 

з поглибленим вивченням природничих наук Деснянського
району міста Києва

Н А  2 0 2 1 -2 0 2 2  Н А В Ч А Л Ь Н И Й  Р ІК

3 - 4  класи

Схвалено 
на засіданні 

педагогічної ради 
(протокол № 

від З О - . 2021р.)



Робочий навчальний план
початкової освіти з українською мовою навчання

(НУШ  1)

Назва ---- .------- -
освітньої галузі _____-----

^ —" Клас
Кількість годин

3-А.Б,В,Г 3-А,Б,В,Г

Інваріантний складник
Мовно-літературна 350+35=385

245+35=280

105

11

7+1=8

3

Українська мова і літературне читання

Іншомовна

Математична 175 5

Я досліджую світ (природнича, 
громадянська й історична, соціальна, 
здоров’язбережувальна галузі)

105 3

Технологічна 35 1
Інформатична 35 1
Мистецька 
Музичне мистецтво 
Образотворче мистецтво

70
1
1

Фізкультурна* 105 3

Усього 840 26
Додаткові години для вивчення 
предметів освітніх галузей, проведення 
індивідуальних консультацій та 
групових занять

-
-

Загальнорічна кількість навчальних 
годин

910 26

Гранично допустиме тижневе/ річне 
навчальне навантаження учня 805 23

Сумарна кількість навчальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без урахування 
поділу на групи)

910 26

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

І.О.ЛАПІКА



Робочий навчальний план
початкової освіти з українською мовою навчання

(НУШ 1)

Назва _____---------
освітньої га луз і_______ "

_____— ” Клас
Кількість годин

4-В 4-В

Інваріантний складник
Мовно-літературна 350+35=385

245+35=280

105

Н~ 
__*

со 
— II оо

Українська мова і літературне читання

Іншомовна

Математична 175 5

Я досліджую світ (природнича, 
громадянська й історична, соціальна, 
здоров’язбережувальна галузі)

105 3

Технологічна 35 1
Інформатична 35 1
Мистецька
Мистецтво

70
2

Фізкультурна* 105 3

Усього 840 26
Додаткові години для вивчення 
предметів освітніх галузей, проведення 
індивідуальних консультацій та 
групових занять

-
-

Загальнорічна кількість навчальних 
годин

910 26

Гранично допустиме тижневе/ річне 
навчальне навантаження учня 805 23

Сумарна кількість навчальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без урахування 
поділу на групи)

910 26

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

Директор СІЛ, І.О.ЛАПІКА



Робочий навчальний план
початкової освіти з українською мовою навчання

(НУШ 1)

Назва ^ ----
освітньої галузі ______-------*""" Кількість годин

______'  Клас
4-Б,Г,Д 4-Б,Г ,Д

Інваріантний складник
Мовно-літературна 350+35=385 11
Українська мова і літературне читання

245+35=280 7+1=8

Іншомовна
Англійська мова/ Німецька мова

105 3

Математична 175 5

Я досліджую світ (природнича, 
громадянська й історична, соціальна, 
здоров'язбережувальна галузі)

105 3

Технологічна 
Дизайн і технології

35
1

Інформатична 35 1
Мистецька 
Музичне мистецтво 
Образотворче мистецтво

70
1
1

Фізкультурна* 105 3

Усього 840 26
Додаткові години для вивчення 
предметів освітніх галузей, проведення 
індивідуальних консультацій та 
групових занять

-
-

Загальнорічна кількість навчальних 
годин

910 26

Гранично допустиме тижневе/ річне 
навчальне навантаження учня 805 23

Сумарна кількість навчальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без урахування 
поділу на групи)

910 26

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

Директор і І.О.ЛАПІКА



Робочий навчальний план
початкової школи з українською мовою навчання

за освітньою технологією «Росток»

Освітні галузі Навчальні предмети

К-сть годин 
на тиждень

клас

Мовно-літературна 
(українська мова та 
література)

Українська мова
7+1=8

Мовно-літературна Іноземна мова 3
Математична Математика 5
Природнича

Навколишній світ 4

Громадянська та історична

Соціальна і
здоров ’ язбережувал ьна, 
технологічна

Мистецька Образотворче мистецтво 
Музичне мистецтво

1
1

Інформатична Інформатика 1

Фізкультурна Фізична культура* 3
Разом 23+3

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 
курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять

-

Гранично допустиме тижневе навчальне 
навантаження на учня (за санітарними нормами) 23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 
урахування поділу класів на групи)

26

*Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого навантаження 
учнів, але обов’язково фінансуються.

Директор ( / /І& и  І.О.ЛАПІКА



Робочий навчальний план 
початкової школи з українською мовою навчання  

за освітньою технологією «Росток»

Назва ^ — -
освітньої галузі _____________

______________  Клас
4-А клас

Мовно-літературна
315+35=350Іншомовна

Математична 175

Я досліджую світ (природнича,
громадянська й історична, соціальна, технологічна,
здоров’язбережувальна галузі)

140

Інформатична 35

Мистецька 70

Фізкультурна* 105

Усього 910

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, 
проведення індивідуальних консультацій та групових занять -

Загальнорічна кількість навчальних годин 910
Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження 
учня 805

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з 
бюджету (без урахування поділу на групи) 910

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

Директор І.О.ЛАПІКА


