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Навчальний план розроблено з урахуванням основних вимог статті 53 

Конституції України, на виконання законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» зі змінами 2016 р., 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 – 2 класах), 

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 462 від 20. 04. 2011 (у 3 – 4-х класах), наказів 

Міністерства освіти і науки від 07. 12. 2018 року №1369 «Про затвердження 

Порядку проведення державної підсумкової атестації» зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 02. 01. 2019 року за № 8/32979, від 20. 04. 2018 

року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти I ступеня, від 20.02.2018 року № 128 «Про затвердження 

Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», до Державних санітарних 

правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та 

організації навчально-виховного процесу ДСАНПіН 5.5.2.008-01, від 25. 

06.2018 № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у 

державних комунальних закладах середньої освіти», листів Міністерства освіти 

і науки України від 18.05.2018 року № 1/9-322 «Роз’яснення щодо порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах в умовах повної або часткової інтеграції освітніх галузей, 

можливість якої передбачена Державним стандартом початкової освіти», 

Статуту загальноосвітнього навчального закладу. 

Тип закладу: навчально – виховний комплекс «Загальноосвітня школа I 

ступеня – дошкільний навчальний заклад № 42». 

Орієнтовна кількість здобувачів освіти 1 – 4 класах – 260:  

Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-01 та Статуту Сумського НВК 42 м. 

Суми: 

 режим навчання – п’ятиденний; 

 заняття розпочинаються о 8:00, закінчуються о 12:00; 

 змінність навчання – 1– 4 класи навчаються в I зміну; 

 тривалість уроків у 1-х кл. – 35 хв, у 2–4-х кл. – 40 хв. 

Мова навчання – українська. 

У закладі функціонує 4 групи подовженого дня, кількість здобувачів 

освіти - 260. 

Початок роботи групи продовженого дня: з 12:00, завершення до 18.00. 

https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
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Навчальний план у 2019 – 2020 н. р. Сумського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад 

№ 42» складений за навчальними програмами: 

 

У 1 – х класах курс «Я досліджую світ» інтегрує природничу, 

громадянську й історичну, соціальну та здоро’язбережувальну галузі – 3 

години. 

«Мовно-літературна освітня галузь» реалізується через інтегрований курс 

«Навчання грамоти». 

У 2-х класах реалізація «Мовно-літературної освітньої галузі» 

здійснюється через навчальні предмети: 

 «Українська мова» - 5 год; 

  «Я досліджую світ» - 2 год. 

«Математичної галузі» - через навчальні предмети: 

 «Математика» - 3 год; 

  «Я досліджую світ» - 1 год. 

Навчальний предмет «Я досліджую світ» 7 год інтегрує наступні освітні 

галузі: 

 мовно-літературна та математична; 

 мовно-літературна та технологічна; 

 мовно-літературна й громадянська та історична; 

 мовно-літературна та природнича; 

Класи Типова освітня програма Примітка 

1-А, Б Типова освітня програма для            

закладів загальної середньої 

освіти, розроблена під 

керівництвом О. Я. Савченко 

(наказ МОН України від 

21.03.2018 № 268) 

На виконання постанови  Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 

2018 року № 87 «Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової освіти»   

2 – А, Б 

 

Типова освітня програма для 

закладів загальної середньої 

освіти, розроблена під 

керівництвом Шияна Р. Б. 

(наказ МОН України від 

21.03.2018 № 268) 

На виконання постанови  Кабінету 

Міністрів України від 21 лютого 

2018 року № 87 «Про 

затвердження Державного 

стандарту початкової освіти»   

3 – А, Б 

4 – А, Б 

Типова освітня програма 

закладів загальної середньої 

освіти І ступеня, затверджена 

наказом МОН України  від 

20.04.2018 № 407 (таблиця 1). 

На виконання абзацу двадцять 

другого частини першої статті 64 

Закону України «Про освіту», з 

метою впровадження Державного 

стандарту початкової загальної 

освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

20.04.2011 № 462. 
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 математична та природнича; 

 природнича та технологічна; 

 природнича та соціальна і здоров’язбережувальна; 

У 2–4 класах освітня галузь «Мови і література» (мовний і літературний 

компоненти) здійснюється через навчальні предмети: 

I тиждень: українська мова - 4 години; літературне читання - 3 години. 

II тиждень: українська мова - 3 години; літературне читання 4 години. 

Освітній процес здобувачів освіти 1-4 х класів організовано відповідно до 

листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 № 1/11-5966 «Щодо 

методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році». 

Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу 

навчального закладу, запитів здобувачів освіти, якісного складу педагогічних 

кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, рішенням педагогічної 

ради (протокол № 2 від 30.05. 2019 року), конкретизовано варіативну складову 

робочого плану, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів 

інваріантної складової, запровадження курсів за вибором. 

Години варіативної складової використано на: 

― впровадження курсів за вибором: 

Клас Предмет Кількість 

годин 

Програма 

1 – А, Б 

 

Уроки для стійкого 

розвитку «Моя 

щаслива планета». 

по 1 год «Уроки для стійкого 

розвитку. Моя щаслива 

планета» Пометун О. І., 

Онопрієнко О. В., 

Цимбалару А. Д. (Лист 

ІМЗО від 02.07.2019 № 

22.1/12-Г-528). 

2 – А, Б 

3 – А, Б 

4 – А, Б 

 

Фінансова 

грамотність 

по 1 год «Фінансова абетка»  

(Рябова О. Б., Криховець-

Хомяк Л. Я., Чарторинська 

Л. І. ( заг. ред. Смовженко 

Т. С.), (Лист МОН від 

20.05.2015 № 1/11-7117). 

 

― індивідуальні консультації та групові заняття 

Клас Предмет Кількість годин 

3 – А, Б 

4 – А, Б 

Українська мова по 1 год 

Гранично допустиме навчальне навантаження здобувачів освіти 

встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню 

освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не 
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враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що 

передбачено Державним стандартом початкової освіти, затверджено 

постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87 у додатку 2 та наказами МОН 

України від 01.03.2004 № 162, від 29. 11. 2005 № 682, від 07.05.2007 № 357. 

Плануються визначені курси за вибором та групові та індивідуальні 

заняття в розкладі уроків після предметів інваріантної частини Базового 

навчального плану. Домашні завдання з курсів за вибором не задаються.  

Облік занять з курсів за вибором здійснюється на сторінках класного 

журналу. Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової 

не оцінюються. Облік годин індивідуальних та групових занять здійснюється на 

окремих сторінках журналу, де записують прізвища й імена всіх учнів класу, 

присутність їх на занятті позначається знаком «+». Назва навчального предмета, 

з якого було проведено заняття, вказується у графі «Завдання додому». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 

року №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних 

груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів 

на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах» при вивченні освітніх галузей «Мови і літератури (мовний і 

літературний української мови» й «Технології» здійснюється поділ на підгрупи: 

 «Українська мова» у 1-2 класах - 5 годин, у 3-4 класах - 3,5; 

 «Англійська мова» у 1 класах та 3-4 класах – 2 години, 2 клас – 3 години; 

 «Інформатики» у 2-4 класах – 1 година. 

Згідно з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році 

(лист МОНУ від 01. 07. 2019 «1/11-5966) для других класів із програми 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» виокремлюється предмет 

«Інформатика». Заняття з інформатики проводять вчителі початкових класів, 

які пройшли спеціальні курси підвищення кваліфікації при СОІППО. Предмет 

«Інформатика» проводиться у спеціально обладнаному кабінеті інформатики 

для початкової школи, який забезпечений необхідною технікою, мережею 

Інтернет та програмами. У розкладі уроків визначається час заняття 

«Інформатика» (у курсі «Я досліджую світ»). У класному журналі на цей 

предмет відводиться окрема сторінка з назвою «Інформатики» (у курсі «Я 

досліджую світ»). 

На виконання наказу МОН України від 20. 08. 2018 року № 924 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних 

досягнень учнів першого класу у Новій українській школі», листа департаменту 

загальної середньої та дошкільної освіти МОН України від 18.05.2018 року № 

2.2-1250 «Формувальне оцінювання учнів 1 класу» у 1-2 класах оцінювання 

навчальних досягнень учня здійснюють вербально у формі словесної 

характеристики результату й процесу навчальної діяльності, яка орієнтує його 

на визначення нових завдань щодо подальшого засвоєння програмового 
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матеріалу. Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що 

здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень 

учнів, фіксується педагогом у свідоцтві досягнень.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів здійснюється 

відповідно до наказу МОН України від 19.08.16 №1009 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»  

 за 12-бальною шкалою з предметів інваріантної складової освітніх галузей: 

«Мови і літератури» (мовний і літературний компоненти), «Математика», 

«Природознавство»; 

 вербально з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне 

мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Я у світі», «Основи здоров'я», 

«Фізична культура», «Трудове навчання». 

Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними санітарними 

правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 

2019-2020 навчальний рік розпочинається 2 вересня святом «День знань» і 

закінчується не пізніше 1 липня. 

Навчальні заняття організовуються за семестрами (орієнтовно): 

 І семестр з 2 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року; 

 ІІ семестр з13 січня 2020 року по 29 травня 2020 року. 

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули (орієнтовно): 

 осінні з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року,  

 зимові з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року,  

 весняні з 23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року. 

За рішенням педагогічної ради № 2 від 30. 05 2019 року навчальні 

екскурсії організовуються протягом навчального року відповідно до 

інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 року №1/9-61. 

Проводиться державна підсумкова атестація у 4-х класах у вигляді 

підсумкових контрольних робіт, відповідно до наказів Міністерства освіти і 

науки від 07.12.2018 року №1369 «Про затвердження Порядку проведення 

державної підсумкової атестації» зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02.01.2019 року за № 8/32979 . 

Вивчення предметів у початкових класах у 2019 – 2020 навчальному році 

здійснюється за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими 

до використання в навчальних закладах, зазначеними у листі МОН від 

10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 

2019/2020 навчальному році». 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 1-х класів з українською мовою навчання 

за типовою освітньою програмою під керівництвом О. Я. Савченко  

(додаток до наказу Міністерства освіти і науки від 21.03.2018р. №268 

на 2019-2020 н. р. 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість 

годин на 

тиждень 

у 1-х класах 

Інваріативна складова 1 – А, Б 

Мовно-літературна Навчання грамоти. 

 

7 / 5+2 

Іноземна мова (англійська)  2 

Математична  Математика  4 

Природнича 

Я досліджую світ 3 

2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

0,5 

Громадянська та 

історична 

0,5 

Технологічна Дизайн і технології 1 

Інформатична Інформатика - 

Мистецька  Мистецтво/музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво  

1 

1 

Фізкультурна  Фізична культура  3 

Разом 19 + 3 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором:  

Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета. 

(35годин) 

1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на 

учня   
20  

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи)  
23 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 2-х класів з українською мовою навчання 

за типовою освітньою програмою під керівництвом Р. Б. Шияна  

(додаток до наказу Міністерства освіти і науки від 21.03.2018р. №268 

на 2019-2020 н. р. 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість 

годин на 

тиждень 

у 2-х класах 

Інваріативна складова 2 – А, Б 

Мовно-літературна Українська мова  5 

Іноземна мова (англійська)  3 

Математична  Математика  3 

 

Я досліджую 

світ 

Українська 

мова 

8 

2 

 Математика 1 

Природнича  2 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

 0,5 

Громадянська та 

історична 

 0,5 

Технологічна  1 

Інформатична Інформатика 1 

Мистецька  Мистецтво/музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво  

1 

1 

Фізкультурна  Фізична культура  3 

Разом 21 + 3 

Варіативна складова 1 

Курси за вибором:  

Фінансова грамотність (35годин) 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 

на учня   
22 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи)  
25 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 3-х класів з українською мовою навчання 

(таблиця №1до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 р. №407) 

на 2019-2020 н. р. 

Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин на 

тиждень 

у 3 -х класах 

Інваріативна 

складова 

3 – А 3 –Б 

Мови і літератури 

(мовний і літературний 

компоненти)  

Українська мова  3,5 3,5 

Літературне 

читання 

3,5 3,5 

Іноземна мова 

(англійська)  

2 2 

Математика  Математика  4 4 

Природознавство  Природознавство  2 2 

Суспільствознавство  Я у світі  1 1 

Мистецтво  Мистецтво/музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво  

1 1 

1 1 

Технології  Трудове навчання  1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоров’я  1 1 

Фізична культура  3 3 

Разом 21+1+3 21+1+3 

Варіативна складова 2 2 

Курси за вибором:   

Фінансова грамотність (35 годин) 1 1 

Індивідуальні та групові заняття «Українська 

мова (35 годин) 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня   
23 23 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної та варіативної складових, що 

фінансуються з бюджету (без урахування 

поділу класів на групи)  

26 26 
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НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

для 4-х класів з українською мовою навчання 

(таблиця №1до наказу Міністерства освіти і науки від 20.04.2018 р. №407) 

на 2019-2020 н. р. 

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на 

тиждень 

у 4 -х класах 

Інваріативна 

складова 

4 - А 4 - Б 

Мови і літератури 

(мовний і літературний 

компоненти)  

Українська мова  3,5 3,5 

Літературне читання 3,5 3,5 

Іноземна мова 

(англійська)  

2 2 

Математика  Математика  4 4 

Природознавство  Природознавство  2 2 

Суспільствознавство  Я у світі  1 1 

Мистецтво  Мистецтво/музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво  

1 1 

1 1 

Технології  Трудове навчання  1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і фізична 

культура  

Основи здоров’я  1 1 

Фізична культура  3 3 

Разом 21 + 1 + 3 21 + 1 + 3 

Варіативна складова 2 2 

Курси за вибором:   

Фінансова грамотність (35 годин) 1 1 

Індивідуальні та групові заняття «Українська 

мова» (35 годин) 

1 1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня   
23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної 

та варіативної складових, що фінансуються з 

бюджету (без урахування поділу класів на групи)  
26 26 
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РОЗПОДІЛ ГОДИН ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 1-А 1-Б 2-А 2-Б 3-А 3-Б 4-А 4-Б Всього 

Курси за вибором:          

Уроки для стійкого 

розвитку. Моя щаслива 

планета. 

1 1        

«Фінансова грамотність»   1 1 1 1 1 1 8 

Всього: 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Предмет 3-А 3-Б 4-А 4-Б Всього 

Індивідуальні та групові 

заняття  

    
 

Українська мова 1 1 1 1 4 

Всього: 1 1 1 1 4 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ЕКСКУРСІЙ 

Сумського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня – 

 дошкільний навчальний заклад №42» 

міста Суми, Сумської області 

на 2018 - 2019 навчальний рік 

Клас Навчальний 

предмет 

Дата 

 

Орієнтована тематика 

екскурсій та 

практичних занять 

Відповідальні 

1-А 

 

 

Позакласне 

читання 

 

30.10. 

14 

Екскурсія до бібліотеки 

ім. М. Островського з 

метою ознайомлення з 

дитячими книжками, 

формування вмінь 

знаходити інформацію 

про їх назви, автора. 

 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

1- А  

Природознавство 

 

30.10.

14. Екскурсія на станцію. 

Юннатів «Птахи 

нашого краю» 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

1-А Основи здоров’я 19.03.

15 

Екскурсія до пожежної 

частини по вул. 

Робітнича. Правила 

поведінки з 

легкозаймистими 

речовинами. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

1-А Фізична культура 

 

19.03.

15 Спортивне свято – 

змагання «У здоровому 

тілі – здоровий дух». 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

1-Б  

Позакласне 

читання 

 

30.10. 

14 

Екскурсія до бібліотеки 

ім. М. Островського з 

метою ознайомлення з 

дитячими книжками, 

формування вмінь 

знаходити інформацію 

про їх назви, автора. 

 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 
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Клас Навчальний 

предмет 

Дата 

 

Орієнтована тематика 

екскурсій та 

практичних занять 

Відповідальні 

1-Б  

Природознавство 

 

30.10.

14. Екскурсія на станцію 

юннатів «Птахи нашого 

краю». 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

1-Б Трудове навчання 

 

19.03.

15 

Екскурсія до 

дослідницької ділянки 

СНАУ  (зелене 

господарство). Зустріч з 

квітникарями. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

1-Б Фізична культура 

 

19.03.

15 Спортивне свято – 

змагання «У здоровому 

тілі – здоровий дух». 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2-А Основи здоров’я 

Природознавство 

30.10. 

14 

Екскурсія до річки 

Сумка. Правила 

безпечної поведінки 

біля водойм. 

Збирання гербарію 

«Рослини луків». 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2-А Позакласне 

читання 

Музичне 

мистецтво 

30.10.

14. 

Екскурсія до 

бібліотеки.«Письменни

ки Сумщини». 

Ознайомлення з 

народними піснями 

Сумщини. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2-А Трудове навчання 

 

 

19.03.

15 

Екскурсія на станцію 

юннатів « Українська 

хата». Ознайомлення з 

побутом українців. 

 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2-А  

Позакласне 

читання 

 

 

19.03.

15 
Екскурсія до ТЮГу. 

Перегляд вистави з 

наступним 

обговоренням. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 
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Клас Навчальний 

предмет 

Дата 

 

Орієнтована тематика 

екскурсій та 

практичних занять 

Відповідальні 

2-Б Літературне 

читання 

 

 

 

30.10. 

14 

Екскурсія до 

бібліотеки.«Письменни

ки Сумщини». 

Літературна  вікторина 

«Що? Де? Коли?» 

 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2- Б Позакласне 

читання 

30.10.

14. 

Eкскурсія до ТЮГу. 

Перегляд вистави з 

наступним 

обговоренням. 

 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2 -Б Природознавство 19.03.

15 
Екскурсія до  парку: 

"Природа навколо нас". 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

2-Б Основи здоров’я 

 

19.03.

15. 
Екскурсія містом. 

Пішохідні переходи. 

Повторення правил 

дорожнього руху. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3 - А Природознавство 30.10. 

14. 

Екскурсія до дитячого 

парку « Казка». 

Спостереження за 

рельєфним дизайном 

місцевості рідного 

міста, штучним та 

природним дизайном. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3-А Образотворче 

мистецтво 

30.10.

14 

Екскурсія до СНАУ. 

Спостереження за 

працею людей на 

дослідницьких 

ділянках, відображення 

вражень у малюнках. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3-А Основи здоров’я 19.03.

15 

Практичні заняття 

та ігри з правил 

дорожнього руху на 

спеціально розміченому 

майданчику. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 
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Клас Навчальний 

предмет 

Дата 

 

Орієнтована тематика 

екскурсій та 

практичних занять 

Відповідальні 

3-А Трудове навчання 19.03.

15 
Робота на 

пришкільній ділянці. 

Догляд за городніми 

рослинами. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3 - Б Я у світі. 30.10.

17. 

Екскурсія на 

станцію юннатів « 

Українська хата». 

Особливості 

українського 

національного одягу. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3 -Б Мистецтво. 

Позакласне 

читання 

30.10.

17. 

Екскурсія до бібліотеки 

ім. М. Островського 

Творчий конкурс 

талановитих дітей 

«Диво калинове». 

 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3-Б Основи здоров’я 19.03.

18. 
Ігри та заняття 

зповторення правил  з 

теми «Безпечне 

довкілля» 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

3 -Б Я у світі 19.03.

18. 

Екскурсія на станцію 

юннатів «Українська 

хата». Особливості 

українського 

національного одягу. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-А Я у світі 30.10.

17. 
Екскурсія до 

Спадщанського лісу у 

місті Путивль. Народні 

месники Сумщини. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-А Трудове навчання. 30.10.

17. 

Екскурсія на 

Кролевецьку фабрику 

«Художнє ткацтво». 

Народні ремесла 

Сумщини. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 
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Клас Навчальний 

предмет 

Дата 

 

Орієнтована тематика 

екскурсій та 

практичних занять 

Відповідальні 

4-А Образотворче 

мистецтво 

19.03.

18. 
Екскурсія до музею 

Лесі Українки у с. 

Косівщина.Літературна 

та музична Сумщина. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-А Основи здоров”я 19.03.

18. 
Практичні заняття та 

ігри з правил 

дорожнього руху на 

вулиці. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-Б Мистецтво 30.10.

17. 
Відвідування 

філармонії «Ренесанс». 

Ознайомлення з 

органною музикою. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-Б Я у світі 30.10.

17. 
Екскурсія до 

Спадщанського лісу у 

місті Путивль. Народні 

месники Сумщини. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-Б Основи здоров’я 19.03.

18. 

Ігри та заняття з 

повторення правил  

безпечної поведінки 

учнів на вулицях і 

дорогах. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 

4-Б Трудове навчання 19.03.

18. Робота на пришкільній 

ділянці. Догляд за 

городніми рослинами. 

Класоводи, 

вчителі-

предметники, 

вихователі 

ГПД 
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