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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітня програма для 2-4  класів Шляхівської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів сформована на основі Типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України від  20.04.2018 № 407, відповідно до  Закону України 

«Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 

року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти». 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями 2-4 класів обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.  

Освітня програма визначає:  

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; 

- форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- перелік освітніх галузей; 

- очікувані результати навчання здобувачів освіти; 

- загальний обсяг навчального навантаження в рамках освітніх галузей;  

- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, 

предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної 

послідовності їхнього вивчення.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти. Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, 

мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 

вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні 

розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, 

яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, 

можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за 

бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість 

років до 1 грудня поточного року.  

Форми організації освітнього процесу. Основними формами 

організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні 

подорожі, квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.  

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
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конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої 

програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка 

рекомендацій щодо їх покращення; 

 моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища 

закладу освіти; 

 створення необхідних умов для підвищення фахового 

кваліфікаційного рівня педагогічних працівників. 

Перелік освітніх галузей. Вимоги до обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до 

мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено 

завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої 

галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 

та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як  

 «Екологічна безпека й сталий розвиток»,  
 «Громадянська відповідальність»,  
 «Здоров’я і безпека»,  
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 «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування 

в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих 

ситуаціях. 
Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і 

організаційно-методичних. 

До освітньої програми додано навчальний план, що пропонує підхід 

до організації освітнього процесу учнів 2-4 класів у 2018/2019 навчальному 

році, а саме дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками 

навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів, 

передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану 

Державного стандарту через окремі предмети. Навчальний план охоплює 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для 

всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і 

форм власності, та варіативну складову. (див. Додаток 1). 

Особливості розподілу інваріантної складової навчального плану 2-4-х 

класів: 

 Освітня галузь "Мови і літератури" реалізується через окремі предмети 

"Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова".  

 Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через 

однойменні окремі предмети, відповідно, - "Математика", 

"Природознавство". 

 Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у 

світі". 

 Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими 

предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".  

 Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети 

"Трудове навчання" та "Інформатика". 

 Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво". 

Варіативність змісту початкової освіти запроваджується шляхом 

викладання курсів та гуртків.  

Курс за вибором «Цікава економіка» 1 година у 2 класі, запроваджений 

з метою ознайомлення  дітей з економічними поняттями, що стануть основою 

формування економічного мислення учнів відповідно до їхнього віку 

(Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова Типових 

навчальних планів. 1-4 класи. Лист ІІТЗО від 05.03.2014 № 14.1/12-Г-317 ) 

Курс за вибором «Розвиток продуктивного мислення» 1 година у 3 

класі, запроваджений з метою продовження навчання, стимулювання 

мислення дітей, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, 

закласти основи логічного, комбінаторного та операційного мислення, 

розвинути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу.  («Програма 
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навчального курсу з розвитку продуктивного мислення учнів 1-4 класів» Гісь 

О.М., Філяк І.В. Видавництво Інститут сучасного підручника Лист ІІТЗО від 

11.07. 2013 №14.1/12-Г-284) 

Курс за вибором «Маленькі українці подорожують країнами 

Євросоюзу» 1 година у 4 класі, запроваджений з метою ознайомлення 

молодших школярів з географічними, історичними і культурними аспектами 

країн, що входять до Європейського Союзу (Програми курсів за вибором для 

ЗНЗ. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1-4 класи. Книга 3, 

Лист ІІТЗО від 31.01.2012 № 14.1/12-Г-25). 

Гурток художньо-естетичного напрямку «Талановиті пальчики» 4 

години у 4класі , запроваджений з метою активізації пізнавальної і творчої 

діяльності та підготовки до самостійного життя у сучасному світі, і 

подальшому професійному самовизначенню. 
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Додаток 1 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

ДЛЯ 2-4 КЛАСІВ  

НА 2018/2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Таблиця №1 до Типової освітньої програми 

початкової школи,  

затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 20.04.2018 №407 

Предмети 

                    Класи 
2 3 4 Всього 

Інваріантний складник 

Українська мова 

(мова і читання) 

7 7 7 21 

Іноземна мова 

(англійська ) 
2 2 

2 
6 

Математика 4 4 4 12 

Природознавство 2 2 2 6 

Я у світі - 1 1 2 

Образотворче 

мистецтво 
1 1 

1 
3 

Музичне 

мистецтво 
1 1 

1 
3 

Трудове навчання 1 1 1 3 

Інформатика 1 1 1 3 

Основи здоров'я 1 1 1 3 

Фізична культура  3 3 3 9 

Усього  23 24 24 71 

Варіативний складник 

Курс за вибором «Цікава 

економіка» 1  
 

1 

Курс за вибором 

«Розвиток продуктивного 

мислення»  
 1 

 
1 

Курс за вибором 

«Маленькі українці 

подорожують країнами 

Євросоюзу» 

  

1 

1 
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Програмне забезпечення 

 

Освітньої програми 

Шляхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

на 2018-2019 навчальний рік 

 
Навчальні програми для учнів закладів освіти І ступеня 

(для 2-4-их класів) 

 

 

Гранично допустиме 

тижневе навчальне 

навантаження на учня 
22 23 

 

23 
68 

Сумарна кількість 

навчальних годин  24 25 25 74 
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Українська мова 1. Українська мова. 

 Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

2-4 Сайт 

МОН 

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Літературне 

читання 

2. Літературне 

читання Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт 

МОН 

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Іноземна мова 3. Іноземні мови  

Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів та 

спеціалізованих шкіл    

2-4 Сайт 

МОН 

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Математика 4. Математика 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт 

МОН  

2016 Наказ МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584  
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Інформатика 5. Інформатика. 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2–4 класів 

2-4 Сайт МОН 

 

2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Природознавство 6. Природознавство 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Суспільствознавст

во 

(Я у світі) 

7. Я у світі 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

3-4 класи  

3-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Музичне 

мистецтво 

8. Музичне мистецтво 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Образотворче 

мистецтво 

9. Образотворче 

мистецтво 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Трудове 

навчання 

10. Трудове 

навчання Навчальна 

програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Основи здоров’я 11. Основи здоров’я 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

Фізична культура 12. Фізична культура 

Навчальна програма 

для загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

2-4 Сайт МОН 2016 Наказ  МОН 

від 

29.05.2015 

№ 584 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx

