
 

       Освітня програма для школи І ступеня (початкова освіта) розроблена 

відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів 

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

стандарту початкової загальної освіти», Типової освітньої програми, 

розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна, затвердженої рішенням Колегії 

Міністерства освіти і науки України від 22 лютого 2018 року.  

     Освітня програма початкової освіти (для 1-2 класів)  (далі освітня 

програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом початкової освіти.  

       Освітня програма визначає:  

- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані 

результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх 

галузей;  

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за 

змістовими лініями;  

- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, 

предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також 

логічної послідовності їхнього вивчення;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та 

інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією 

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна 

тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, 

дисциплін. До освітньої програми додано навчальний план, що пропонує 

підхід до організації освітнього процесу ( додаток 1). 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у 

відповідних навчальних програмах. 

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей.  Освітню програму 

укладено за такими освітніми галузями: 

Мовно-літературна, у тому числі:  

Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та 

літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ) 

Іншомовна освіта (ІНО)  

Математична (МАО) 

 



Природнича (ПРО) 

Технологічна (ТЕО) 

Інформатична (ІФО) 

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

Громадянська та історична (ГІО) 

Мистецька (МИО) 

Фізкультурна (ФІО) 

          Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до 

мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової 

освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/ вчителька у рамках 

кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за 

змістовими лініями і співвіднесено за допомогою індексів з обов’язковими 

результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом 

початкової освіти. 

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/ тези рубрики «Пропонований зміст» не передбачають 

запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне 

конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної 

діяльності.  

     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. 

 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової 

освіти. 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. Особи з особливими освітніми потребами 

можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. 



Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати 

досягнення здобувачами освіти результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом початкової освіти. 

До ключових компетентностей належать: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами.  

Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, 

почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, 

застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ у навчанні, на 

роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 

2. Спілкування іноземними мовами. 

Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово 

висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через 

слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і 

культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного 

спілкування. 

3. Математична грамотність. 

Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для 

вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до 

розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати 

такі моделі для вирішення проблем. 

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.  

Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, 

аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, 

аналізувати результати. 

5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно- комунікаційних технологій (ІКТ) для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному 

просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, 

основи програмування, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, нави-

чки безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформа-

цією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 

6. Уміння навчатися впродовж життя. 

Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і нави-

чок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема 

через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння 

визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою 

навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися 



впродовж життя. 

7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які 

потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на 

роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів. 

8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх 

у життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, 

так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 

9. Загальнокультурна грамотність. 

Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, 

самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця 

компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентич-

ності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших. 

10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціональ-

но користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усві-

домлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, 

здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя. 

      При  визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-их класах – 

35 хвилин, у 2-их класах 40 хвилин. 

      Варіативна складова навчального плану закладу освіти використовується 

на проведення індивідуальних консультацій (1 година). 

     Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальним  тижнем.                                   



 



Додаток 2 

Перелік навчальних програм  

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

(затверджені рішенням Колегії МОН України від 22 лютого 2018 року) 

 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Мовно-літературна освітня галузь Рідномовна освіта. Навчальна програма для 

закладів загальної середньої освіти 1–2 класи 

2.  Математична освітня галузь. Навчальна програма для закладів загальної 

середньої освіти 1–2 класи  

3.  Природнича освітня галузь. Навчальна програма для закладів загальної 

середньої освіти 1–2 класи 

4.  Технологічна освітня галузь. Навчальна програма для закладів загальної 

середньої освіти 1–2 класи 

5.  Інформатична освітня галузь. Навчальна програма для закладів загальної 

середньої освіти 1–2 класи 

6.  Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь. Навчальна програма для 

закладів загальної середньої освіти 1–2 класи 

7.  Громадянська та історична освітня галузь. Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти 1–2 класи 

8.  Мистецька освітня галузь. Навчальна програма для закладів загальної середньої 

освіти 1–2 класи 

9.  Фізкультурна освітня галузь. Навчальна програма для закладів загальної 

середньої освіти 1–2 класи 

10.  Іншомовна освітня галузь. Англійська мова. Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти 1–2 класи 


