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Програма початкової освіти   окреслює   підходи до   організації   

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 
результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової  освіти.  

Вона визначає загальний обсяг навчального навантаження на тиждень,  
забезпечує взаємозв’язки окремих предметів, курсів за вибором,  їх інтеграцію  
та логічну послідовність  вивчення які будуть   подані в рамках навчальних 
планів:  
- Для 1-2-х класів у відповідності до Державного стандарту початкової  освіти 

(постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленої під керівництвом 
Р.Б.Шияна та затвердженою Колегією Міністерства освіти і науки 22 лютого 
2018 року; 

- Для 3-А та 4-х класів - на виконання   постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту 
початкової загальної освіти». відповідно  до Типової освітньої програми 
закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і 
науки  України від 20.04.2018 № 407). 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу – 23 
години на тиждень (805 годин/навч.рік); 2-4 класів – 2695 годин/навч. рік: 2 
класи – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч.рік); 3 класи – 26 годин на 
тиждень (910 годин/навч.рік); 4 класи – 26 годин на тиждень (910 
годин/навч.рік). Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-
денним навчальними тижнем. Повноцінність початкової освіти реалізується як 
інваріантної, так і варіативної складових. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 
навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – 
навчальний план). 

Освітню програму для 1-х  класів укладено за такими освітніми 
галузями: 

 мовно-літературна - включає українську мову та літературу, 
іноземну мову (англійська); 

 математична - спрямована на формування математичної та 
інших ключових компетентностей;   

 природнича - має на меті формування компетентностей в 
галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення 
відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому 
світі; 



 технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки 
і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами 
сучасних технологій;  

 інформативна - формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням 
цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття 
навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві; 

 соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної 
компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, 
розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної 
поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших; 

 громадянська та історична - формування громадянської та 
інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення 
зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської 
позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням 
демократичних принципів; 

 мистецька - формування цінностей у процесі пізнання 
мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до 
національної та світової мистецької спадщини; 

 фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною 
культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного 
розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та 
навичок. 

Мовно-літературна освітня галузь  реалізується через предмети: українська 
мова,  іноземна мова (англійська); математична освітня галузь через предмет – 
математика; інформативна освітня галузь через предмет – інформатика;  
фізкультурна освітня галузь – через предмет фізкультура. Природнича, 
соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, технологічна 
реалізується через інтегрований предмет – «Я досліджую світ». 
 


