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Освітня програма початкової освіти 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с.Сільце  

Горохівського району 

Волинської області 

 

1-2 класи 

Загальні положення освітньої програми 

Освітня програма І ступеня (1-2 класи) розроблена на виконання  Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів МОН України від 23.03. 2018 № 283     

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору 

Нової української школи», від 20.04. 2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої 

програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 

року №1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів 

у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».  

З урахуванням поетапного переходу закладу освіти на здійснення діяльності за 

новим Державним стандартом у 2019/2020 навчальному році освітня програма для 1-2 

класів розроблена на основі Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268). 

Заклад освіти працює за Типовою освітньою програмою початкової освіти під 

керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженою Наказом МОН України від 21.03.2018 №268.  

Освітня програма початкової освіти - узгоджений комплекс видів освітньої 

діяльності, що ґрунтується на компетентнісному підході   і спрямований на реалізацію 

мети й завдань, визначених у новому Державному стандарті початкової освіти.  

Освітня програма початкової освіти окреслює підходи до планування й організації 

закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти.  

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

 дитиноцентрованості і природовідповідності; 

 узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

 науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

 наступності і перспективності навчання; 

 взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

 логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 

компетентностей; 

 можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

 творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

 адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Освітня програма визначає:  

 загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій (додаток 1); 

 очікувані результати навчання учнів подані у програмі початкової освіти під 

керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженій Наказом МОН України від 21.03.2018 

№268. 

 зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і 

науки України» використані з офіційного веб-сайту МОН;  

 рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 
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 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження  

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, 

обов'язкову для закладу загальної середньої освіти, та варіативну. Повноцінність 

початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, 

які в обов'язковому порядку фінансуються з освітньої субвенції. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу складає 805 

годин/навчальний рік (на інваріантний складник – 770 год, та варіативний складник – 35 

год).  

Відповідно до Листа МОНУ від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо організації 

інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р.» та з метою реалізації права 

дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію 

та інтеграцію в суспільство в школі  І ступеня створено 1 клас з інклюзивною формою 

навчання. Навчання учнів здійснюється згідно індивідуального навчального плану, 

складеного га основі Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої 

освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми потребами № 814 від 26.07.2018 року. 

(Додаток 2, 3, 4) 

Загальний обсяг навчального навантаження для 2 класу складає 875 

годин/навчальний рік (на інваріантний складник – 840 год, та варіативний складник – 35 

год).  

Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Сільце  для І ступеня (1 

клас) укладено за сімома основними освітніми галузями. 

Освітні галузі 1 клас НУШ: 

 Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська 

мова) 

 Математична (математика) 

 Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна 

(«Я досліджую світ»)   

 Мистецька (музичне мистецтво і образотворче мистецтво) 

 Технологічна ((«Я досліджую світ»)  

 Фізкультурна (фізична культура) 

У розрізі класу: на мовно-літературну  освітню галузь виділено 315 год, з яких  на 

вивчення української мови передбачено часовий розподіл програмового матеріалу між 

предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ», відповідно до 

якого 5 годин на тиждень використовується на вивчення української мови як окремого 

предмета, 2 години на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ».  

Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального 

предмета «Математика» (3 години на тиждень) та  включення програмового змісту з 

математики в інтегрований курс «Я досліджую світ», де на математику відводиться 1 

година на тиждень, загалом на галузь в межах одного класу виділено 140 

годин/навчальний рік. 

Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська 

та історична» «Технологічна» представлені в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», на 

яку виділено 4 год. Час на його вивчення розподілено наступним чином:  на природничу 

освітню галузь відводиться 2 години, на технологічну – 1 година, на соціальну та 

здоров’язбережну і громадянську та історичну – по 0,5. 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі предмети за видами 

мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво, на що виділено по 1 год. 

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується через  навчальний предмет «Фізична 

культура», на яку виділено 3 год. 

З варіативної складової виділено 1 год на курс «Основи християнської етики». 



4 
 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані(додаток 1).  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 
Оцінювання першокласників здійснюється вербально. 

Навчальний план зорієнтовано на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Освітню програму загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с.Сільце для І ступеня (2 

клас) укладено за вісьмома основними освітніми галузями. 

Освітні галузі 1 клас НУШ: 

 Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська 

мова) 

 Математична (математика) 

 Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна 

(«Я досліджую світ»)   

 Мистецька (музичне мистецтво і образотворче мистецтво) 

 Технологічна («Я досліджую світ»)  

 Інформатична («Інформатика» як складова інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ»)  

 Фізкультурна (фізична культура) 

У розрізі класу: на мовно-літературну  освітню галузь виділено 350 год, з яких на 

вивчення української мови передбачено часовий розподіл програмового матеріалу між 

предметом «Українська мова» та інтегрованим курсом «Я досліджую світ», відповідно до 

якого 5 годин на тиждень використовується на вивчення української мови як окремого 

предмета, 2 години на тиждень включені до інтегрованого курсу «Я досліджую світ».  

Освітня галузь «Математична» реалізуються через вивчення окремого навчального 

предмета «Математика» (3 години на тиждень) та  включення програмового змісту з 

математики в інтегрований курс «Я досліджую світ», де на математику відводиться 1 

година на тиждень, загалом на галузь в межах одного класу виділено 140 

годин/навчальний рік. 

Освітні галузі «Природнича», «Соціальна і здоров’язбережувальна», «Громадянська 

та історична» «Технологічна» представлені в інтегрованому курсі «Я досліджую світ», на 

яку виділено 4 год. Час на його вивчення розподілено наступним чином:  на природничу 

освітню галузь відводиться 2 години, на технологічну – 1 година, на соціальну та 

здоров’язбережну і громадянську та історичну – по 0,5. 

Освітня галузь «Інформатична» представлена в інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ», на яку виділено по 1 годині у кожному класі. 

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі предмети за видами 

мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво, на що виділено по 1 год. 

Освітня галузь «Фізкультурна» реалізується через  навчальний предмет «Фізична 

культура», на яку виділено 3 год. 

З варіативної складової виділено 1 год на курс «Основи християнської етики». 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані(додаток 2).  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2 класі – 40 хвилин.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 
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Оцінювання другокласників здійснюється вербально. 

Навчальний план зорієнтовано на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

 

 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. 

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей 

учнів. 

Освітня  програма (1-2 класи) має потенціал для формування у здобувачів таких 

ключових компетентностей: 

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 іноземними мовами, що передбачає 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 
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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; 

та наскрізних умінь: 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. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість 

навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної 

активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. 

Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а 

й по можливості перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки.  

Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та 

розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний 

матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та 

відповідні обов’язкові результати навчання.  

Оскільки освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми не 

передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне 

конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності. 

 

Вимоги до осіб, які можуть  

розпочинати здобуття початкової освіти 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до п. 4 ст. 12 

Закону України «Про освіту»). 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти за інших умов. 

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати 

досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.  

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний вік) 

визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної ситуації 

розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових особистісних 

якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності поведінки, міжособистісної 

позитивної комунікації, відповідальності, діяльнісного і різнобічного освоєння 

навколишньої дійсності та ін. Потенційно це виявляється у певному рівні готовності 

дитини до систематичного навчання – фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, 

пізнавальної, мовленнєвої, творчої. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 

забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 

соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного 

мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, 

пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я. 
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Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей,  

логічна послідовність їх вивчення 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

 Мовно-літературна  

 Математична 

 Природнича 

 Соціальна і здоров’язбережувальна 

 Громадянська та історична 

 Технологічна  

 Інформатична 

 Мистецька 

 Фізкультурна  

Концепцією Нової української школи передбачено створення умов для особистісно 

орієнтованого навчання. Ефективна індивідуалізація й диференціація навчального процесу 

забезпечена через організацію навчальних центрів, які відображають навчальні потреби й 

інтереси дітей. Функціональність навчальних центрів спрямована на створення умов для 

 дослідницької діяльності дітей, розвиток самостійності, організації роботи дітей в парах, 

у малих групах, а також індивідуально. У навчальних центрах проводитимуться  різні 

види навчальної діяльності, тому вони містять різні навчальні матеріали.  

Важливими навчальними центрами для першого класу є такі: центр читання і 

письма, природознавства, математичний і мистецький центри. Їх наповнюваність 

забезпечуватиме для виконання навчальних програм. Зокрема, центр читання і письма 

містить: книги, карти, глобус, плакати, вірші, написані на великих аркушах паперу, 

письмове приладдя (олівці, маркери, фломастери), папір, клей або скоч (липка стрічка), 

діркопробивач, мотузки, комп’ютер і навушники – для забезпечення можливості слухати і 

дивитися історії усім разом або окремим дітям; центр природознавства – камінці, мушлі, 

інші природні матеріали, магніти, збільшувальне скло, терези, довідкову літературу, 

журнали з природознавства, кімнатні рослини; мистецький центр (центр образотворчого 

мистецтва) – фарби й пензлі, глину (пластилін), старі журнали, папір, приладдя для 

письма й малювання, мольберт; центр математики – матеріали для лічби (пластикові 

іграшки, кубики різних розмірів, фабричні або саморобні предмети для лічби), пазли, 

доміно, лінійки, терези, інші засоби для вимірювання, ігри. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних 

програмах. 

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання, 

англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів 

мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької 

компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, 

культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й 

суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, 

розвиток мовленнєво-творчих здібностей. 

У початковому курсі рідномовної освіти виокремлено такі змістові лінії: 

«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», 

«Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо»..  

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток 

особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, 

формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя 

та продовження навчання. 
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Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Вимірювання величин», 

«Просторові відношення. Геометричні фігури», «Робота з даними». 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для 

розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель 

може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на 

методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем 

не підлягають оцінюванню. 

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, 

природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись окремими 

предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, 

процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час 

тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання 

міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями 

практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших 

освітніх галузей.  

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння 

різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і 

суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, 

способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати 

практичні задачі.  

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх 

інтегрованій суті, а саме: 

«Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); 

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні 

норми; навички співжиття і співпраці); 

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. 

Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); 

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, 

звичаїв); 

«Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; 

рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих 

знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля). 

Технологічна освітня галузь ставить за мету розвиток особистості дитини 

засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної 

проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем 

у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище 

проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 

Мистецька освітня галузь (мистецтво або музичне мистецтво, образотворче 

мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, 

освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до 

вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких 

предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого 

самовираження в особистому та суспільному житті. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-

творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через 

мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі 

та розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 
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Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або 

предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх 

очікуваних результатів галузі. 

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету всебічний 

фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, 

формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного 

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання 

фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України. 

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», 

«Ігрова та змагальна діяльність».  

 

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.  

У 1-2 класах 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,  

 дитяче волонтерство тощо. 

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 конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

 

Опис та інструменти  

системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

Система внутрішнього забезпечення якості освіти складається з наступних 

компонентів: 

 кадрове забезпечення освітньої діяльності(3 педагогічних працівники, які 

пройшли відповідну підготовку та отримали сертифікати); 

 навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності (методичне 

об’єднання учителів початкових класів, методична рада, педагогічна рада); 

 матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності(кабінети 

початкових класів, ноутбук, проектор, кабінет естетичного виховання, 

фізкультурний зал); 

 якість проведення навчальних занять; 

 моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

 оновлення методичного кабінету закладу освіти; 

 контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

 моніторинг соціально-психологічного середовища закладу освіти(наявність 

практичного психолога та соціального педагога); 
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 створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників при ВІППО та он-лайн платформах. 

При складанні розкладу уроків для 1-2 класів враховано чинні вимоги щодо 

організації навчального тижня. Зокрема, робочий тиждень передбачає для учнів 1-2 класів 

протягом навчального року додатковий розвантажувальний день – четвер, у розклад якого 

не вводяться предмети, що потребують значного розумового напруження (математика, 

мови). 

Оцінювання першокласників здійснюється вербально. Навчальні досягнення учнів 

других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та 

завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів у других класах 

здійснюється вербально. Учням перших і других класів видається Свідоцтво досягнень, 

яке заповнюється вчителем двічі на рік. У жовтні заповнюється лише його перша частина, 

у травні - перша і друга частини. 

Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в 

особовій справі учня в школі. 

Інформація про формувальне та підсумкове оцінювання результатів навчання учня .є 

конфіденційною. Вона обговорюється лише під час індивідуальних зустрічей учителя з 

учнем/ученицею та його/її батьками або консультацій з фахівцями, які беруть участь у 

розробленні індивідуальної траєкторії розвитку учня. 

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів 1-2 класів в  

процесі навчальної діяльності учнів через кожні 15 хвилин уроку проводитимуться 

фізкультхвилинки, що складаються з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження 

зору, пальчикової гімнастики тощо. Учитель весь час стимулюватиме учнів 

дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою. 

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою. Зокрема: 

І семестр – 2 вересня – 29 грудня 

ІІ семестр – 18 січня – 29 травня 

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:  

 осінні з 4 листопада  по 10 листопада,  

 зимові з 30 грудня по 17 січня,  

 весняні з 23 по 29 березня. 

 

Освітня програма закладу освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою, оприлюднено на веб-сайті закладу освіти http://siltse-

school.at.ua/. 

 

 

 
                                                 Директор                                  Б.Й.Вітинський                            
  

http://siltse-school.at.ua/
http://siltse-school.at.ua/
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Додаток 1 

до освітньої програми 

Навчальний  план  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с.Сільце 

на 2019/20 навчальний рік 
 

 I ступень 

1 клас 
 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на  

тиждень/навчальний рік 

  

Тиждень Рік 

Мовно-літературна 

Українська мова 5 175 

Іноземна мова 

(англійська мова) 
2 70 

Математика Математика 3 105 

Суспільствознавство Я досліджую світ 7 245 

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 35 

Образотворче мистецтво 1 35 

Фізкультурна Фізична культура 3 105 

Разом 19+3 665+105 

Варіативна складова   

Основи християнської етики 1 35 

Гранично допустиме 20 700 

Всього 23 805 

 

 

 
                              Директор                                  Б.Й.Вітинський                            
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Додаток 2 

до освітньої програми 

 

Навчальний  план  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Сільце 

на 2019/20 навчальний рік 
 

 I ступень 

2 клас 
 

Освітні галузі Навчальні предмети 

 

Тиждень Рік 

  

Мовно-літературна 

Українська мова 5 175 

Іноземна мова 

(англійська мова) 
3 105 

Математика Математика 3 105 

Суспільствознавство 
Інтегрований курс «Я 

досліджую світ» 

2 70  

5 175  

1 35  

Мистецтво 

Музичне мистецтво 1 35 

Образотворче мистецтво 1 35 

Фізкультурна Фізична культура 3 105 

Разом 21+3 735+105 

Варіативна складова   

Основи християнської етики 1 35 

Гранично допустиме 22 770 

Всього 25 875 

 

 

 
                            Директор                                Б.Й.Вітинський                            
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Додаток 3 

до освітньої програми  в частині роботи з 

 дітьми з особливими освітніми потребами 

 
 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  ПЛАН 

 

 

учня 1 класу Стасевича Дениса  
 

Освітні галузі 
Навчальні 

предмети 

Кількість годин на  

тиждень/навчальний рік 

  

Тиждень Рік 

Мовно-літературна 

Українська мова 5 175 

Іноземна мова 

(англійська мова) 
2 70 

Математика Математика 3 105 

Суспільствознавство Я досліджую світ 7 245 

Фізкультурна Фізична культура 3 105 

Разом  17+3 595+105 

Варіативна складова    

Корекційно-розвиткові 

заняття 

Корекція розвитку 2 70 

Розвиток мовлення       1 35 

Гранично допустиме  20 700 

Всього  23 805 
 

                                    Директор                                Б.Й.Вітинський                            

 

 
 


