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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який 

відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, 

творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й 

інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що 

враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити 

подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

Типову освітню програму для 1-2 і 3-4 класів закладів загальної середньої освіти 

розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової 

освіти. У програмі визначено змістові лінії; очікувані результати навчання та відповідний 

зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу. Додатки містять типовий 

навчальний план, який визначає тижневий  обсяг навчального навантаження здобувачів 

освіти. 

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; 

коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.  

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. 

Зміст програми 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 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; 
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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. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: 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.  
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Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової 

освітньої програми використовуються  внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які 

сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації. 

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як 

правило, з шести років. 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. Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають 

враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Період життя дитини від 

шести до семи років (старший дошкільний вік) визначається цілісною зміною її особистості, 

готовністю до нової соціальної ситуації розвитку. 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 

Згідно із Законом України «Про освіту», на основі Державного стандарту, відповідно 

до  наказу  МОН від 12.08.2022р № 743-22 «Про затвердження типових освітніх програм  для 

1-2, 3-4  класів закладів загальної середньої освіти», використовуючи Типову освітню 

програму, розроблену під керівництвом Савченко О.Я., заклад світи  розробив освітні 

програми – єдиний комплекс освітніх компонентів (предметів, індивідуальних проектів, 

контрольних заходів тощо), спланованих і організованих для досягнення визначених 

результатів навчання.  

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів навчання 

вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас 

досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у програмі.  

Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язковими для 

використання. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на 

суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього 

індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна 

діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на 

пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих 

результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає 

статистичному обліку. Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують 

способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, 

навичках та їх корекції. 

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми 

галузями: 

Мовно-літературна  (мовний і літературний компонент) : українська мова, англійська мова; 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна: Я досліджую 

світ; 

Мистецька: Музичне мистецтво та образотворче мистецтво; 

Математична: математика; 
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Технологічна-інформатична: технології і дизайн, інформатика; 

Фізкультурна: фізична культура. 

 

Освітня програма для 1-х класів  (за програмою О.Я.Савченко) з українською мовою 

навчання має інваріантний та варіативний складники. У кожній із освітніх галузей визначене 

певне тижневе навантаження здобувачів освіти (годин/тиждень). Додаток № 1. 

Мовно-літературна освітня галузь реалізована через такі інтегровані курси: 

«Навчання грамоти» (українська мова і читання) – 7 годин/тиждень; 

 «Іноземна мова» (англійська мова) – 2 години/тиждень. 

Математична освітня галузь реалізована через навчальний предмет  

 «Математика» - 4 години/тиждень. 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна освітні 

галузі  реалізовані через активне використання міжпредметних зв’язків у такому курсі: 

інтегрований курс «Я досліджую світ» – 3 години/тиждень. 

Технологічна освітня галузь реалізована через навчальний предмет «Дизайн і технології» – 

1 година/тиждень. 

Мистецька освітня галузь реалізована через такі навчальні предмети: 

«Образотворче мистецтво» -1 година/тиждень; 

«Музичне мистецтво» - 1 година/тиждень. 

Фізкультурна осітня галузь реалізована таким чином: 

навчальний предмет «Фізична культура» - 3 години/тиждень; 

      Додаткові години  використовуються для проведення індивідуальних консультацій з 

української мови – 1 година  

Освітня програма для 2-х класів  ( за програмою О.Я.Савченко) з українською мовою 

навчання має інваріантний та варіативний складники. У кожній із освітніх галузей визначене 

певне тижневе навантаження здобувачів освіти (годин/тиждень). Додаток № 2. 

Мовно-літературна освітня галузь реалізована через курси: 

«Українська мова» і «Читання» – 7 годин/тиждень; 

 «Іноземна мова» (англійська мова) – 3 години/тиждень. 

Математична освітня галузь реалізована через навчальний предмет  

«Математика» - 4 години/тиждень. 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна освітні 

галузі  реалізовані через активне використання міжпредметних зв’язків у такому курсі: 

інтегрований курс «Я досліджую світ» – 3 години/тиждень. 

Технологічна-інформаційна освітня галузь реалізована через навчальний предмет «Дизайн 

і технології» – 2 година/тиждень. 

Мистецька освітня галузь реалізована через такі навчальні предмети: 

«Образотворче мистецтво» -1 година/тиждень; 

«Музичне мистецтво» - 1 година/тиждень. 

Фізкультурна освітня галузь реалізована таким чином: навчальний предмет «Фізична 

культура» - 3 години/тиждень 

   Додаткові години  використовуються   для проведення індивідуальних консультацій з 

української мови – 1 година  

Освітня програма для 3-х класів  ( за програмою О.Я.Савченко) з українською мовою 

навчання має інваріантний та варіативний складники. У кожній із освітніх галузей визначене 

певне тижневе навантаження здобувачів освіти (годин/тиждень). Додаток № 3. 
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Мовно-літературна освітня галузь реалізована через курси: 

«Українська мова» і « Літературне читання» – 7 годин/тиждень; 

 «Іноземна мова» (англійська мова) – 3 години/тиждень. 

Математична освітня галузь реалізована через навчальний предмет  

«Математика» - 5 години/тиждень. 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна освітні 

галузі  реалізовані через активне використання міжпредметних зв’язків у такому курсі: 

інтегрований курс «Я досліджую світ» – 3 години/тиждень. 

Технологічна освітня галузь реалізована через навчальний предмет «Дизайн і технології» – 

1 година/тиждень. 

Інформатична освітня галузь реалізована через навчальний предмет «Інформатика» – 1 

година/тиждень. 

Мистецька освітня галузь реалізована через такі навчальні предмети: 

«Образотворче мистецтво» -1 година/тиждень; 

«Музичне мистецтво» - 1 година/тиждень. 

Фізкультурна осітня галузь реалізована таким чином: навчальний предмет «Фізична 

культура» - 3 години/тиждень 

   Додаткові години  використовуються для проведення індивідуальних консультацій з 

української мови – 1 година  

Освітня програма для 4-х класів  ( за програмою О.Я.Савченко) з українською мовою 

навчання має інваріантний та варіативний складники. У кожній із освітніх галузей визначене 

певне тижневе навантаження здобувачів освіти (годин/тиждень). Додаток № 4. 

Мовно-літературна освітня галузь реалізована через курси: 

«Українська мова» і « Літературне читання» – 7 годин/тиждень; 

 «Іноземна мова» (англійська мова) – 3 години/тиждень. 

Математична освітня галузь реалізована через навчальний предмет  

«Математика» - 5 години/тиждень. 

Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоров’язбережувальна освітні 

галузі  реалізовані через активне використання міжпредметних зв’язків у такому курсі: 

інтегрований курс «Я досліджую світ» – 3 години/тиждень. 

Технологічна освітня галузь реалізована через навчальний предмет «Дизайн і технології» – 

1 година/тиждень. 

Інформатична освітня галузь реалізована через навчальний предмет «Інформатика» – 1 

година/тиждень. 

Мистецька освітня галузь реалізована через такі навчальні предмети: 

«Образотворче мистецтво» -1 година/тиждень; 

«Музичне мистецтво» - 1 година/тиждень. 

Фізкультурна осітня галузь реалізована таким чином: навчальний предмет «Фізична 

культура» - 3 години/тиждень 

   Додаткові години  використовуються для проведення індивідуальних консультацій з 

української мови – 1 година  

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти 1-х класів Закладу 

складає 805 годин/навчальний рік, 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, 3-4-х класів-910 

годин/навчальний рік. 

У закладі освіти, відповідно до Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у закладах загальної середньої освіти (додаток 2 до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 20.02.2002 № 128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
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06.03.2002 р. за № 229/6517, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти №  

572 від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  № 921 від 

17.08.2012  

 

наказом Міністерства освіти і науки №  401 від 08.04.2016) клас може ділитися на 

групи під час вивчення української та іноземної мов за умови більше 27 учнів у класі, під час 

проведення практичних занять з інформатики з використанням комп’ютерів за умови не 

менше 8 учнів у групі 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про 

загальну середню освіту".  

Навчальні  плани зорієнтовані  на роботу школи за 5-денним навчальними тижнем., за 

семестрами. Тривалість уроків у закладі освіти становить: у перших класах – 35 хвилин, у 

других – четвертих класах – 40 хвилин. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предметів "Фізична культура", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та 

варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична 

культура»  формується   з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей 

учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази навчального закладу, кадрового забезпечення: 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України 

«Про освіту»). Навчання у  кожному наступному класі можливе, по засвоєнню учнями 

програми попереднього класу. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. в яких запропонований зміст окремих предметів, що мають гриф 

«Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті 

МОН 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу.  

Відповідно до ст.9 Закону України «Про освіту» загальна середня освіта може бути 

організована за такими формами: 

інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева); 

індивідуальна ( екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж). 

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування 

компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та оцінювання досягнення 

компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок. Також формами 

організації освітнього процесу є  екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, інтерактивні 

уроки), інтегровані уроки, відео-уроки тощо.  

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку 

проводяться навчально-практичні заняття.  

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, 

отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями 

по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 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. 
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Організація освітнього процесу в карантинних умовах та інших надзвичайних 

обставинах 

 

У зв'язку з набранням чинності 16 жовтня 2020 року Положення про дистанційну 

форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 

вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 

року за № 941/35224 (далі - Положення), МОН надає рекомендації закладам загальної 

середньої освіти (далі – заклади освіти) щодо організації освітнього процесу під час 

дистанційного навчання. 

Відповідно до цього Положення в рамках організації дистанційного навчання може 

здійснюватися: 

 забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти за дистанційною формою (як 

окремою формою здобуття освіти); 

 використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття повної 

загальної середньої освіти за різними формами (очною (денною, вечірньою), заочною, 

мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем), у 

тому числі під час карантину та інших надзвичайних обставин. 

Дистанційне навчання реалізується на підставі листа МОН № 1/9-609 від 02.11.20 року 

«Щодо організації дистанційного навчання». 

При організації змішаного навчання поєднується формат очного навчання  з різними 

форматами електронного навчання (асинхронного або синхронного). При цьому  в 

карантинних забезпечується : 

- соціальне дистанціювання; 

- мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними в межах закладу 

освіти; 

- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог законодавства про 

освіту. 

 Для організації дистанційного навчання навчальний заклад працює  відповідно до 

методичних рекомендацій, поданих у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 

№ 1/9-213; методичних рекомендацій «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. 

Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc).  

   У  школі    організовується  дистанційне навчання за допомогою: поєднання онлайн-

занять через Zoom, Skype, Google; заздалегідь записаних презентацій та відеоуроків  від 

вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної 

роботи із подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та платформ, 

наприклад, Google, Classroom, Microsoft Teams. 

Дистанційне навчання на єдиній освітній платформічерез  Google G Suite for Education – 

набір додатків, які надаються компанією Google для освітніх установ, до пакету входять 

стандартні Google сервіси та система управління навчанням Google Classroom, де вчителі та 

учні з 1 по 4 клас мають персональний обліковий запис для навчання, мають можливість 

використовувати хмарні сервіси, а саме: Google Meet – для проведення відеоконференцій; 

Google Чат – для онлайн-спілкування тощо; мають можливість створювати навчальні курси, 

ділитися освітніми матеріалами, створювати завдання, перевіряти рівень засвоєння знань і 

відслідковувати прогрес успішності кожного. 

Також використовуються  посилання на  відеоуроки, розміщені на платформі YouTube та 

у Проєкті на основі Всеукраїнського онлайн-розкладу разом з UNICEF Ukraine та МОН. 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/77021/
https://cutt.ly/MynTayc
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Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

1.Кадрове забезпечення освітньої діяльності :  

-у 1-4-х класах працюють 13 вчителів-класоводів  з педагогічною освітою,  а саме: 4 

вчителя вищої кваліфікаційної категорії,  2 учителя- перша уваліфікаційна категорія, 4 

учителя  із кваліфікаційною категорією «спеціаліст ІІ категорії»,  3- з 11 тарифним розрядом,  

2- вихователя ГПД, які мають  вищу кваліфікаційну категорію. 

2. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності представлено   методичними 

наробками вчителів,  дидактичними матеріалами, схемами, малюнками, таблицями, 

мулежами  тощо. Всі вчителі використовують навчально- методичну літературу, 

рекомендовану  до використання . 

3. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності Освітня діяльність відбувається у  
13 класних кімнатах, які оснащені мультимедійними дошками та іншими  технічними 

засобами  навчання  ( телевізор, проектор, комп’ютер),  4  комп’ютерні класи, з 12 

учнівськими  робочими місцями та 1 учительським, 4  спортивні зали, бібліотека з читальним 

залом. На І та ІІ поверхах будівлі  школи створено зони відпочинку, в коридорах  розміщені 

інформаційні стенди, які оновлюються і поповнюються. 

 4. Якість проведення навчальних занять контролюється з боку адміністрації школи, згідно з 

перспективним планом контролю за  станом викладання предметів, аналізом роботи 

вчителів, що атестуються, наданням методичної допомоги молодим педагогам тощо. 

       Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: оновлення методичної бази 

освітньої діяльності проводиться регулярно: вчителі приймають участь у засідання шкільних, 

районних методичних об’єднань,  міських семінарах, тренінгах; 

 Протягом навчального року відбувається постійний контроль за виконанням навчальних 

планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів.  У разі необхідності за 

підсумками семестрового оцінювання  розробляються  рекомендацій щодо  покращення  

рівня знань, умінь та навичок здобувачів освіти. 

       Відповідно до перспективного плану проходження курсової перепідготовки та атестації,  

педагогічні працівники  1 раз на п’ять років   є слухачами на курсах підвищення кваліфікації 

в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Б. Грінченка  

та підтверджують або підвищують свій  фаховий кваліфікаційний рівень.  

Принципи забезпечення якості: 

- визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти 

(політика щодо забезпечення якості): 

-  системності; 

-  об’єктивності; 

- безперервності; 

- перспективності; 

- гуманістичної спрямованості; 

- відкритості; 

- оперативності. 

Процедури забезпечення якості: 

-  розроблення, затвердження, здійснення моніторингу та періодичний перегляд 

освітніх програм;  

-  забезпечення прозорої та зрозумілої політики щодо здобувачів освіти на усіх 

стадіях навчання – від зарахування до випуску, включаючи щорічне оцінювання здобувачів 

світи; 
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- щорічне оцінювання педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, 

забезпечення умов для підвищення ними своєї кваліфікації, застосування чесних та прозорих 

процесів щодо прийняття на роботу та розвиток персоналу (кадрова політика);  

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу; 

-  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом (інформаційний менеджмент); 

- забезпечення публічності інформації про освітню, адміністративну, економічну та 

інші види діяльності закладу; 

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами закладу освіти. 

Оцінювання здобувачів освіти: 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) 

оцінюванню.  

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на 

кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх 

нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо 

корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; 

мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості 

особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і 

здібностях. 

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з 

очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.  

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) 

якості освіти. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та 

коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на 

національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. 

Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації мети і завдань 

початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 
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Додаток № 1 

 

Навчальний план для учнів 1-х класів 
(за програмою О.Я.Савченко, наказ МОН від 12.08.2022р № 743-22) 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень  

Кількість 

годин  

1-А, 1-Б, 1-В 

Мовно-літературна Навчання грамоти 7 245/735 

 Іноземна мова (англійська) 2 70/210 

Математична Математика 4 140/420 

Природнича, громадянська 

й історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна 

Я досліджую світ 3 105/315 

Мистецька Музичне мистецтво 1 35/105 

   

Образотворче мистецтво 1 35/105 

Технологічна Дизайн і технології 1 35/105 

Фізкультурна Фізична культура  3 105/315 

Усього  19+3 770/2310 

Варіативний складник  1 35/105 

Додаткові години для проведення індивідуальних 

консультацій : 

   українська мова 

 

1 

 

35/105 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 

на учня 

20 700/2100 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

23 805/2415 
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Додаток № 2 

 

 

Навчальний план для учнів 2-х класів  

(за програмою О.Я.Савченко, наказ МОН від 12.08.2022р № 743-22) 

 
 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень  

Кількість 

годин  

2-А, 2-Б, 2-В 

Мовно-літературна  

Українська мова та 

література 

 

7 

 

245/735 

 Іноземна мова (англійська) 3 105/315 

Математична Математика 4 140/420 

Природнича, 

громадянська й історична, 

соціальна, 

здоров’язбережувальна 

Я досліджую світ 3 105/315 

Мистецька Музичне мистецтво 1 35/105 

Образотворче мистецтво 1 35/105 

Технологічна Технології і дизайн 2 

 

70/210 

Інформатична 

Фізкультурна Фізична культура  

 

3 105/315 

Усього  21+3 840/2520 

Варіативний складник  1 35/105 

Додаткові години для проведення індивідуальних 

консультацій : 

  українська мова 

 

1 

 

35/105 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження 

на учня 
22 770/2310 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

25 875/2625 
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Додаток № 3 

 

 

Навчальний план для учнів 3-х класів  

(за програмою О.Я.Савченко, наказ МОН від 12.08.2022р № 743-22) 

 
 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень  

Кількість 

годин  

3-А, 3-Б, 3-В 

Мовно-літературна Українська мова 

           та література 

  

7 

 

245/735 

 Іноземна мова 3 105/315 

Математична Математика 5 175/525 

Природнича, 

громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна 

Я досліджую світ 3 105/315 

Мистецька Музичне мистецтво 1 35/105 

Образотворче мистецтво 1 35/105 

Технологічна Технології і дизайн 1 35/105 

Інформатична Інформатика 1 35/105 

Фізкультурна Фізична культура  

 

3 105/315 

Усього  22+3 875/2625 

Варіативний складник  1 35/105 

Додаткові години для проведення індивідуальних 

консультацій : 

  українська мова 

 

1 

 

35/105 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 
23   805/2415 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

26 910/2730 
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Додаток № 4 

 

 

 

Навчальний план для учнів 4-х класів  

(за програмою О.Я.Савченко, наказ МОН від 12.08.2022р № 743-22) 

 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети 

Кількість 

годин на 

тиждень  

Кількість 

годин  

4-А, 4-Б, 4-В,4-Г 

Мовно-літературна Українська мова 

           та література 

  

7 

 

245/980 

 Іноземна мова 3 105/420 

Математична Математика 5 175/700 

Природнича, 

громадянська й 

історична, соціальна, 

здоров’язбережувальна 

 

Я досліджую світ 

 

3 

 

105/420 

Мистецька Музичне мистецтво 1 35/140 

Образотворче мистецтво 1 35/140 

Технологічна Технології і дизайн 1 35/140 

Інформатична Інформатика 1 35/140 

 

Фізкультурна 

 

Фізична культура  

 

3 

 

105/420 

Усього  22+3 875/3500 

Варіативний складник  1 35/140 

Додаткові години для проведення індивідуальних 

консультацій : 

   українська мова 

 

1 

 

35/140 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження на учня 
23 805/3220 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної та 

варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

26 910/3640 

 
         


