
Навчальний план початкової освіти 

для класів з українською мовою навчання 

( 1А клас) 

 
 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року №688 «Про 

внесення змін до Державного стандарту початкової освіти» (додаток 12 Базового 

навчального плану початкової освіти для класів з української мовою навчання), типової 

освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом 

Савченко О.Я. (наказ МОН України від 08.10.2019 №1272). 

 

 

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень 

1А  

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 9 

Інтегрований курс «Навчання грамоти» 7 

Англійська мова 2 

Математична 4 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 
(природнича, соціальна і 

здоров’язбережувальна, громадянська та 

історична, інформатична) 

3 

Мистецька(образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво) 

2 

Технологічна(дизайн і технології) 1 

Фізкультурна* 3 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей, курси за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що 

фінансуються  з бюджету (без урахування 

поділу на групи) 

23 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 

навантаження здобувача освіти 

20 

 

 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навантаження здобувачів освіти. 
 

 

  



Навчальний план початкової освіти 

для класів з українською мовою навчання 

 ( 1Б клас з інклюзивною формою навчання) 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року №688 «Про внесення змін до 

Державного стандарту початкової освіти» (додаток 12, базовий навчальний план початкової освіти для 

класів з української мовою навчання, типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 

розробленої під керівництвом Савченко О.Я.  (наказ МОН України від 08.10.2019 №1272), висновків 

комунальної установи «Херсонський інклюзивно-ресурсний центр» Херсонської міської ради. 

 

Назва освітньої галузі 
Кількість годин 

на тиждень 

Кількість годин на тиждень  

для дітей з ООП 

К.  

Г.Юрченко А. 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 9 9 9 9 

Інтегрований курс «Навчання грамоти» 7 7 7 7 

Англійська мова 2 2 2 2 

Математична 4 4 4 4 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

(природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, 

громадянська та історична, інформатична) 

3 3 3 3 

Мистецька (образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво) 

2 2 2 2 

Технологічна (дизайн і технології) 1 1 1 1 

Фізкультурна* 3 3 3 3 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, курси за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

1 1 1 1 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу 

на групи) 

23 23 23 23 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 

навантаження здобувача освіти 

20 20 20 20 

Додаткові години на корекційно-розвиткові 

заняття для дітей з особливими освітніми 

потребами (на кожного  учня) згідно з      п.п. 9-12 

«Порядку організації інклюзивного навчання», 

затвердженого Постановою КМУ від 15.08.2011 

р. № 872 та висновку Херсонського міського 

інклюзивно ресурсного центру 

 

   

Розвиток мовлення  3 4 3 

Корекція розвитку  1 3 1 

Ритміка               1              1              1 

Всього годин  23+5 23+8 23+5 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого 

навантаження здобувачів освіти.  

 

  



Навчальний план початкової освіти 

для класів з українською мовою навчання 

(1В  спеціальний  клас) 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року №688 «Про 

внесення змін до Державного стандарту початкової освіти» (додаток 12, базовий 

навчальний план початкової освіти для спеціальних закладів (класів) загальної середньої 

освіти з української мовою навчання дітей із особливими освітніми потребами), типової 

освітньої програми для закладів загальної середньої освіти, розробленої під керівництвом 

Савченко О.Я. (наказ МОН України від 08.10.2019 №1272). 

Назва освітньої галузі Кількість годин на тиждень 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 9 

Навчання грамоти 7 

Англійська мова 2 

Математична 4 

 Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

(природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, 

громадянська та історична) 

3 

Мистецька (образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво) 

2 

Технологічна (дизайн і технології) 1 

Фізкультурна* 3 

Додаткові години для вивчення предметів 

освітніх галузей (українська мова, читання) 

1 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 

групи) 

23 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 

навантаження здобувача освіти 

20 

Корекційно-розвиткова робота: 

Корекція розвитку 

Розвиток мовлення  

Ритміка 

10 

3 

5 

2 

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансуються з бюджету  

33 

ГПД 0,25 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навантаження здобувачів освіти.  
** Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей розподілено на підсилення 

мовно-літературної освітньої галузі. 



Навчальний план початкової освіти 

для класів з українською мовою навчання 

 ( 1Г клас з інклюзивною формою навчання) 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 року №688 «Про внесення 

змін до Державного стандарту початкової освіти» (додаток 12, базовий навчальний план 

початкової освіти для класів з української мовою навчання, типової освітньої програми 

для закладів загальної середньої освіти розробленої під керівництвом Савченко О.Я.  

(наказ МОН України від 08.10.2019 №1272), висновків комунальної установи 

«Херсонський інклюзивно- ресурсний центр» Херсонської міської ради. 
 

Назва освітньої галузі Кількість 

годин на 

тиждень 

Кількість годин на тиждень  

для дітей з ООП 

 

А.  М  

 І 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому числі: 9 9 9 9 

Інтегрований курс «Навчання грамоти» 7 7 7 7 

Англійська мова 2 2 2 2 

Математична 4 4 4 4 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 
(природнича, соціальна і здоров’язбережувальна, 

громадянська та історична, інформатична) 

3 3 3 3 

Мистецька (образотворче мистецтво, музичне 

мистецтво) 

2 2 2 2 

Технологічна (дизайн і технології) 1 1 1 1 

Фізкультурна* 3 3 3 3 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх 

галузей, курси за вибором, проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять 

1 1 1 1 

Загальнорічна кількість навчальних годин, що 

фінансуються з бюджету (без урахування поділу на 

групи) 

23 23 23 23 

Гранично допустиме тижневе/річне навчальне 

навантаження здобувача освіти 

20 20 20 20 

Додаткові години на корекційно-розвиткові 

заняття для дітей з особливими освітніми 

потребами (на кожного  учня) згідно з      п.п. 9-12 

«Порядку організації інклюзивного навчання», 

затвердженого Постановою КМУ від 15.08.2011 р. 

№ 872 та висновку Херсонського міського 

інклюзивно ресурсного центру 

 

   

Розвиток мовлення  2 4 4 

Корекція розвитку  2 2 3 

Ритміка              1              2              1 

Всього годин  23+5 23+8 23+8 

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично 

допустимого навантаження здобувачів освіти.  
 


