
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

Угрівського навчально-виховного комплексу І-ІІ ступенів
“заклад загальної середньої освіти — заклад дошкільної освіти”

Городоцької міської ради Львівської області
на 2020/2021 н.р.

І. Загальні засади.
   Угрівського  навчально-виховного комплексу І-ІІ  ступенів“заклад  загальної
середньої  освіти  —  заклад  дошкільної  освіти”  Городоцької  міської  ради
Львівської області (далі – Угрівський НВК) здійснює планування діяльності на
підставі  ст.53  Конституції  України,  законів  України  «Про  освіту»,  «Про
загальну  середню  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  Положення  про
загальноосвітній  навчально-виховний  комплекс,  затвердженим  Постановою
КМУ від 12.03.2003 року №306, «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015
«Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-
2020  роки»,  Концепції  Нової  української  школи  (схвалена  розпорядженням
Кабінету  Міністрів  України від  14  грудня  2016  р.  № 988-р  «Про схвалення
Концепції  реалізації  державної  політики  у  сфері  реформування  загальної
середньої  освіти  «Нова  українська  школа»  на  період  до  2029  року»),
Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-3-х класах), Державного стандарту
загальної  початкової  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України № 462 від 20.04.2011 (у 4-му класі), Державного стандарту базової і
повної  загальної  середньої  освіти,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 23.11.2011 №1392, Державних санітарних правил і норм
влаштування,  утримання  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та  організації
навчально-виховного  процесу  (ДСанПіН  5.5.2.008-01),  власного  Статуту  та
власних Освітніх програм.
За  Статутом  Угрівський  НВК  є  комунальним  закладом  –  «загальноосвітній
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад».

Мовою освітнього процесу в закладі освіти є державна мова

У 2020/2021 навчальному році в Угрівському НВК функціонуватимуть 9 класів,
в яких буде навчатися 104 учні.

Навчальний план НВК на 2020/2021 навчальний рік складений на підставі:

- для 1-2-х класів – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом
Р.  Б.  Шияна,  1-2  клас,   затвердженої  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 08.10.2019 № 1272;

- для 3-го класу – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р.
Б. Шияна, 3-4 клас,  затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України
від 08.10.2019 № 1273;



-  для  4-го  класу  –  Типової  освітньої  програми  закладів  загальної  середньої
освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
20.04.2018 № 407, (таблиця 1);

- для 5-9-х класів – Типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
20.04.2018 № 405 (таблиця 10);

- для 10-11-х класів – Типової освітньої програми закладів загальної середньої
освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України
від 28.11.2019 № 1493 (таблиця 2).

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Навчальний  план  містить  інваріантну  складову  (сформовану  на  державному
рівні), базові, профільні та вибірково-обов’язкові предмети, а також варіативну
складову,  в  якій  передбачено  додаткові  години  на  вивчення  навчальних
предметів інваріантної складової, введення курсів за вибором та факультативів,
індивідуальних та групових занять, а саме:

-  у  5-6-х  класах  з  метою  формування  в  здобувачів  освіти ощадного  та
бережливого  відношення  до  природних  ресурсів,  чистоти  довкілля  та
дотримання  санітарних  норм  побуту;  спонукання  щодо  вибору  здорового
способу життя;

-  у  5,  8,  9-х  класах  з  метою  формування  вміння  грамотно  висловлюватися
рідною  мовою;  чітко,  лаконічно  та  зрозуміло  формулювати  думку,
аргументувати,  доводити  правильність  тверджень;  уникати  невнормованих
іншомовних  запозичень  у  спілкуванні  на  тематику окремого  предмета;
поповнювати свій словниковий запас на вивчення української мови додатково
введено по 1 год. з варіативної складової навчального плану

Реалізація  змісту  освіти  у  старшій  школі  також  забезпечується  вибірково-
обов’язковими предметами за вибором учнів: 10 клас – інформатика(2 години
на  тиждень)  та  технології  (1  година  на  тиждень),  11  клас  –  інформатика  (2
години на тиждень) та технології (1 година на тиждень);

Відповідно  до  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти  та
Державного  стандарту  базової  і  повної  загальної  середньої  освіти  години
фізичної  культури  не  враховуються  при  визначенні  гранично  допустимого
навантаження учнів.



ІІІ. Структура навчального року

Відповідно  до  статті  16  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту»
2020/2021 навчальний рік розпочинається 1 вересня та закінчується не пізніше
1 липня.

Структура 2020-2021  навчального року

Періоди
навчального року

Початок Кінець
Канікули1  вересня

2020 року
28  травня
2021 року

І семестр
1 вересня
2020 року

30 грудня
2020 року

26.10.2020-01.11.2020
31.12.2020-19.01.2021

ІІ семестр
20 січня

2021 року
28 травня
2021 року

29.03.2021-04.04.2021
Додаткові для 1-го класу:

22.02.2021-28.02.2021

Тривалість уроків  становить:  у  1-х класах –  35 хвилин,  у  2-4-х класах –  40
хвилин, у 5-9-х – 45 хвилин. Згідно із частиною 5 статті 16Закону України «Про
загальну середню освіту» та листом Міністерства освіти України від № 1/9-190
від  02  квітня  2018  року  «Щодо  скороченої  тривалості  уроку
для  учнів  початкової  школи»  різниця  в  часі  навчальних  годин  1-4-х  класів
компенсується збільшенням тривалості перерв між уроками, додатковий облік і
компенсація  навчального  часу  у  початковій  школі  у  2020/2021  навчальному
році не проводиться.
Навчальний  рік  закінчується  проведенням  державної  підсумкової  атестації
випускників початкової та основної школи.

Державна  підсумкова  атестація  буде  проводитись  відповідно  до  чинного
Порядку проведення державної підсумкової атестації,  затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 №1369, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979.

Навчальні екскурсії для учнів 1-4-х класів та навчальна практика для учнів 5-8-
их  класів будуть проводитися упродовж навчального року.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Директор НВК                           Н.Гапачило
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