
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітня програма для 1-2 класів Шляхівського ЗПЗСО сформована на 

основі Типової освітньої програми початкової освіти для 1-2 класів, 

розробленої під керівництвом Савченко О.Я ., затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України № 268 від 21.03.2018, та Державного 

стандарту початкової освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України № 87 від 21.02.2018 року, відповідно до Законів України «Про 

освіту» та «Про загальну середню освіту». 

Освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх 

компонентів для досягнення учнями 1-2 класів обов’язкових результатів 

навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.  

Освітня програма визначає:  

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

- перелік освітніх галузей; 

- форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості 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 ланці, 

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. Очікувані результати навчання, 

окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати 

інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, 

мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, 

ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо. 

Очікувані  результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до 

мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової 

освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 

галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за 



змістовими лініями і співвіднесено з обов’язковими результатами навчання 

першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти. 

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході,  

очікувані результати навчання передбачають активне конструювання знань 

та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності,  а не 

запам’ятовування учнями визначень термінів і понять. 

Перелік освітніх галузей. Вимоги до обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей здобувачів освіти визначено за такими 

освітніми галузями: 

 мовно-літературна (українська мова та література); 

 іншомовна освіта; 

 математична; 

 природнича; 

 технологічна; 

 інформатична; 

 соціальна і здоров’язбережувальна; 

 громадянська та історична; 

 мистецька; 

 фізкультурна. 

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує 

формування всіх ключових компетентностей. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з 

урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого 

покладено ключові компетентності. 

До ключових компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і 

письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано 

пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, 

усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 

самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 

життєвих ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в 

різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, 

культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання 

іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння 

навичками міжкультурного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 

житті людини; 



4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що 

передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати 

нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 

припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе 

і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання 

змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування 

знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, 

забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну 

діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах 

громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 

важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  

опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, 

здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-

комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і 

навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного 

навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування 

її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей 

та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 

способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають 

співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в 

житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних 

ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне 

розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, 

дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших 

людей, дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних 

видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) 

шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 

особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  

ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 

організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних 

цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих 

ідей, прийняття власних рішень. 



Основою формування ключових компетентностей є досвід здобувачів 

освіти, їх потреби, які мотивують до навчання, знання та вміння, які 

формуються в різному освітньому середовищі (освітній заклад, родина), 

різноманітних  соціальних ситуаціях і зумовлюють формування ставлення до 

них. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як 

читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 

критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, 

оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати 

з іншими особами. 

До освітньої програми додано навчальний план, що пропонує підхід до 

організації освітнього процесу учнів 1-2 класів у 2019/2020 навчальному році 

(див. Додаток 1). Навчальний план має інваріантний складник, який є 

обов’язковим, виключення з інваріантного складника будь-якої з освітніх 

галузей є неприпустимим, оскільки порушує цілісність початкової освіти і 

наступність з базовою загальною середньою освітою.   

Особливості розподілу інваріантної складової навчального плану 1-ого 

класу: 

 Зміст технологічної освітньої галузі реалізується через навчальний 

предмет «Дизайн і технології»; 

 вивчення інтегрованого курсу «Навчання грамоти» як окремого 

предмету здійснюється в межах 7 годин на тиждень; 

 розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ» здійснюється наступним чином: природнича 2 

години, соціальна і здоров’язбережувальна галузі 0,5 години, 

громадянська та історична галузі 0,5 години – разом 3 години на 

тиждень. 

Особливості розподілу інваріантної складової навчального плану 2-ого 

класу: 

 вивчення інтегрованого курсу «Українська мова та читання» як 

окремого предмету здійснюється в межах 7 годин на тиждень; 

 частина навчального навантаження з фізичної культури (1 година на 

тиждень) використовується на вивчення хореографії; 

  Зміст технологічної освітньої галузі реалізується через навчальні 

предмети «Дизайн і технології» та «Інформатика» по 1 годині; 

  

 розподіл годин між освітніми галузями в рамках інтегрованого курсу 

«Я досліджую світ» здійснюється наступним чином: природнича 2 

години, соціальна і здоров’язбережувальна галузі 0,5 години, 

громадянська та історична галузі 0,5 години – разом 3 години на 

тиждень. 



Варіативність змісту початкової освіти запроваджується шляхом 

використання по 1 годині у 1-2 класах додаткової  години для вивчення 

предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять з метою подолання розбіжностей у досягненнях дітей , 

зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 

(1-2 КЛАС) 

ШЛЯХІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 

ОСВІТИ 

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

Додаток №1 до Типової освітньої програми 

початкової школи, розробленої під 

керівництвом Савченко О.Я., затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 

21.03.2018 № 268 

 

Назва навчального 

предмету 

                     клас 

1 2 Всього  

Інваріантний складник 

Навчання грамоти 7 7 14 

Іноземна мова (англійська ) 2 3 5 

Математика 4 4 8 

Я досліджую світ 3 3 6 

Мистецтво  2 2 4 

Дизайн і технології 1 2 3 

Фізична культура 

Хореографія    
3 

2 

1 

6 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення 

предметів освітніх галузей, 

проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять  

1 

 

1 

 

2 

Усього 20+3 22+3 48 

Гранично допустиме тижневе 

навчальне навантаження на учня 
20 

    22 42 

Сумарна кількість навчальних 

годин (без урахування поділу на 

групи) 

23 

 

25 

 

48 

 

 

  

 



 

 

Програмне забезпечення 

 

Освітньої програми 

Шляхівського ЗПЗСО на 2019-2020 навчальний рік 
Навчальні програми для учнів закладів освіти початкової освіти 

(для 1-2 класів) 

 

 

Предмет 

 

 

№ Назва програми (автор) Клас Видав

ництво 

Рік 

вида 

ння 

Г риф 

 

 

 

Українська мова 
(реалізується в рамках 

освітньої програми 

«Навчання грамоти) під 

керівництвом  

Савченка О.Я. 

1. Типова освітня програма для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Англійська мова  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Математика  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Я досліджую світ  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Технології  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Мистецтво  Типова навчальний план для 

ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 

МОН 

2018 Наказ МОН 

від 

21.03.2018 

№ 268 

Фізична культура  Типова навчальний план для 
ЗЗСО, розроблений під 

керівництвом Савченка О.Я. 

1-2 Сайт 
МОН 

2018 Наказ МОН 
від 

21.03.2018 

№ 268 

 

 

 

 


