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Освітня програма І ступеня 

 

Загальні положення  

Освітня програма  І ступеня (початкова освіта) розроблена відповідно до  законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14.12.2016 № 988-р,  Державного стандарту початкової  освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 ( у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-4-х класах), інтегрованої освітньої 

програми «Світ чекає крилатих» для учнів 1-4-х класів закладів загальної середньої 

освіти (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки 

України від  24.12.2019  № 22.1/12-Г-1203 (у 1-А, 2-А, 3-А, 3-В, 4-А класах)), Типових 

освітніх програм початкової освіти для 1-4-х класів, розроблених під керівництвом 

Шияна Р.Б., затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019  

№ 1272 (у 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В  класах) та № 1273 (у 3-Б, 3-Г, 4-Б, 4-В класах). 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 

взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. Загальний обсяг навчального 

навантаження для учнів 1-4-х класів  складає 3500 годин/навчальний рік: для 1-х класів – 

805 годин/навчальний рік,  для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік, для 3-х класів – 

910 годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний розподіл 

навчального навантаження на тиждень окреслено у робочих навчальних планах закладу 

для І ступеня.  

 Навчальний план Освітньої програми передбачає реалізацію таких освітніх 

галузей: 

Мовно-літературна, зокрема:  

Рідномовна освіта (українська мова та література; (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) 

Робочі навчальні плани початкової школи передбачають реалізацію освітніх 

галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. 

Вони містять інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну. 

Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей учнів у 

навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська мова (мова і 

читання)", "Іноземна мова". 

Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні 

окремі предмети, відповідно, - "Математика", "Природознавство". 

Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується предметом "Я у світі". 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими предметами 

"Основи здоров'я" та "Фізична культура".  



 

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове 

навчання" та "Інформатика". 

Освітня галузь "Мистецтво" реалізується  за допомогою інтегрованого курсу 

«Мистецтво» у 1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-Г, 4-Б класах, «Арттехнології та ІКТ» (у 1-А,      

2-А, 3-А, 3-В, 4-А класах).  

У початковій школі здійснюється поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за 

№ 229/6517, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти України від 09.10.2002 

№ 572, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012     

№ 921, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 № 401). 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів враховані санітарно-

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40 хвилин. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження учнів. 

Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

підсилення предметів інваріантної складової (арттехнологій та ІКТ у 1-А класі); 

 запровадження  курсів за вибором. Ураховуючи  побажання  батьків та учнів, 

відповідне  кадрове забезпечення  та матеріальну-технічну  базу  навчального закладу, з 

метою розвитку інтелектуального  потенціалу  молодших  школярів, активізації  

пізнавальної  діяльності у 1-В, 3-Г класах   виділено години на вивчення   курсу  

«Секрети пам’яті», з  метою оволодіння учнями  мистецтва  слухати  і  говорити,  

зв’язно,  логічно  і  послідовно викладати  свої  думки  -  курсу  «Риторика»   (у 1-Б, 2-Б, 

3-Б класах), з метою розвитку логічного, просторового мислення учнів, поглиблення 

знань з математики  – курсу «Елементи геометрії» (у 4-В класі), «Логіка» (у 2-В класі). 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України 

"Про загальну середню освіту".  

Робочі навчальні плани зорієнтовані 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. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в 

навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна 

безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», 

«Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

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. Формуванню ключових компетентностей сприяє 

встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних 

зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-

методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і 

підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації 



навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

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

України «Про освіту»).  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних  

програмах. 

Рекомендовані 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.  

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. 

У закладі може бути організоване дистанційне навчання, яке передбачає поєднання 

онлайн-занять, заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів та зовнішніх 

освітніх ресурсів, ретельно підібраних завдань для самостійної роботи з подальшою 

перевіркою, використання безкоштовних вебсерверів та платформ. 

Програма реалізується за рахунок дидактично доцільної комбінації традиційних та 

інноваційних форм, методів, прийомів організації освітнього процесу (навчаюсь, 

навчаючи інших; заняття-квести; STEM – освіта; метод проектів, дослідницько-пошукові 

та інтерактивні методи (шість капелюхів, селфі-аудит та інші), створення ментальних 

карт, сторітелінг). 

У разі організації дистанційного навчання в умовах карантину або інших 

надзвичайних обставин педагогічні працівники самостійно обирають форми, методи і 

засоби навчання: 

- навчальні заняття, консультації з використанням електронних освітніх 

платформ (Google Classroom, Google Meet, Zoom); 

- електронні освітні ресурси; 

- онлайн-сервіси та інструменти (наприклад, «Всеукраїнська школа онлайн», 

тестування на платформах «На  урок», «Всеосвіта»,  тощо); 

- віртуальні екскурсії. 

Навчальні заняття можуть проводитись в синхронному або асинхронному режимі. 

При використанні електронних освітніх ресурсів педагогічні працівники: 

- забезпечують їх перевірку щодо відповідності державним стандартам освіти, 

типовим навчальним програмам, мові освіти, здійснюють моніторинг і контроль 

якості дистанційного навчання; 

- дотримуватися санітарних правил і норм щодо формування розкладу 

навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості 

навчальної діяльності з технічними засобами навчання, тривалості виконання 

завдань для самопідготовки у позанавчальний час (домашніх завдань); 

- створюють умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі 

осіб з особливими освітніми потребами (застосування допоміжних технологій 

навчання, підтримка з боку асистента вчителя та/або асистента учня, проведення 

(надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять 

(послуг) тощо) з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку. 



 

 

Опис інструментарію оцінювання 

       Оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів здійснюється відповідно до 

методичних рекомендацій (наказ Міністерства освіти і науки України № 813 від 

13.07.2021 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти». 

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» оцінювання 

ґрунтується на принципах дитиноцентризму, об’єктивності, доброчесності, 

справедливості, неупередженості, систематичності, критеріальності, гнучкості, 

перспективності, диференційованості та конфіденційності, а також плановості, чіткості, 

прозорості, відкритості, доброзичливості. 

Об’єктами оцінювання є результати навчання учня/учениці, у тому числі процес 

їх досягнення ним/нею. Відповідно до пункту 22 статті 1 Закону України «Про освіту» 

результати навчання - це знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, 

цінності, інші особисті якості, набуті у процесі навчання, виховання та розвитку, які 

можна ідентифікувати, спланувати, виміряти і оцінити та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх 

компонентів. 

Задля здійснення оцінювання з урахуванням вікових особливостей учнів 1- 4 класів 

щодо можливостей оволодіння певними складниками результатів навчання серед них 

виокремлюються об’єктивні результати навчання (знання про предмети і явища 

навколишнього світу, взаємозв’язки і відношення між ними, уміння та навички 

оперувати знаннями, уміння застосовувати набутий досвід навчальних дій, досвід 

творчої діяльності, що відображено в обов’язкових/очікуваних результатах навчання, 

визначених в освітній програмі закладу загальної середньої освіти) та особистісні 

надбання учня/учениці (активність, ініціативність; старанність, наполегливість; 

комунікабельність, здатність співпрацювати; самостійність, відповідальність; ціннісні 

ставлення), які він/вона виявляє у процесі досягнення результату навчання. 

Відповідно до пункту 28 Державного стандарту початкової освіти отримання даних, 

їх аналіз та формулювання суджень про результати навчання учнів здійснюється у 

процесі: 

формувального оцінювання, метою якого відстеження особистісного розвитку 

учнів й ходу опановування ними навчального досвіду як основи компетентності та 

побудову індивідуальної освітньої траєкторії особистості; 

підсумкового оцінювання, метою якого є співвіднесення навчальних досягнень 

учнів з обов’язковими/очікуваними результатами навчання, визначеними Державним 

стандартом/освітньою програмою. 

Оцінювання передбачає організацію діяльності учнів задля отримання даних про 

стан сформованості очікуваних результатів навчання, визначених учителем для певного 

заняття/системи занять з певної програмової теми на основі освітньої програми закладу 

освіти. 

Залежно від дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, особливостей 

змісту навчального предмета/інтегрованого курсу та з урахуванням етапу опанування 

програмовим матеріалом у цілому та етапу опанування очікуваним результатом навчання 

зокрема отримання даних здійснюється під час різних видів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів, яка може бути: 

за формою - індивідуальною, груповою, фронтальною;  

за способом виконання - усною (бесіда, розповідь, переказ, діалог тощо), письмовою 



(окремі навчальні завдання, у тому числі тестові, компетентнісні завдання, перекази, 

диктанти тощо, а також діагностувальні роботи), практичною (дослід, практична 

робота, навчальний проект, учнівське портфоліо, спостереження, робота з картами, 

заповнення таблиць, побудова схем, моделей тощо), програмованою (з використанням 

електронних засобів навчання,   з дозволених для використання в закладах загальної 

середньої освіти). З урахуванням опрацьованого програмового матеріалу відповідно до 

календарно- тематичного плану та готовності учнів виконувати завдання вчитель 

самостійно може визначати форму, спосіб, зміст, час виконання навчально-пізнавальної 

діяльності і фіксувати їх у планах-конспектах уроків/занять. 

За отриманими даними про результати навчання, на основі їх аналізу залежно від 

дидактичної мети й пріоритетної функції оцінювання, оцінка визначається як показник 

досягнень навчально-пізнавальної діяльності учня/учениці. 

У закладі використовується вербальна оцінка окремих результатів навчання 

учня/учениці з предмета вивчення, інтегрованого курсу (освітньої галузі), яка окрім 

оцінювального судження про досягнення може ще називати і рівень результату 

навчання: оцінювальне судження - вербальна оцінка, оцінювальне судження із 

зазначенням рівня результату - рівнева оцінка. 

Вербальну і рівневу оцінки педагоги можуть виражати як усно, так і письмово. 

Процес навчання та його результати характеризуються доброзичливими, лаконічними, 

чіткими, об’єктивними, конкретними оцінювальними судженнями. Рівень результату 

навчання визначається з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами: 

«початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Таким чином оцінка 

буде допомагати учню/учениці усвідомлювати власні успіхи і шляхи подолання 

утруднень. 

 Результат оцінювання особистісних надбань учня/учениці у 1-4 класах 

виражається вербальною оцінкою, а об’єктивних результатів навчання учня/учениці 

у 1-3 класах - вербальною оцінкою, у 4-х класах - рівневою оцінкою (за вибором 

закладу, та на підставі рішення  педагогічної ради). 

Формулювання оцінювальних суджень, визначення рівня результату навчання 

здійснюється на основі Орієнтовної рамки оцінювання результатів навчання здобувачів 

початкової освіти: 

Орієнтовна рамка оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів 
Рівень 

результатів 

навчання 

Характеристика рівня результатів навчання учня/учениці 

Високий Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивно-

творчому рівні реалізації навчальної діяльності у змінених з певним 

ускладненням (стосовно типової) навчальних ситуаціях за допомогою таких 

навчальних дій: 

визначає самостійно об'єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх 

та взаємопов’язані з ними об’єкти; 

характеризує об'єкти, визначає їх спільні й відмінні ознаки, 

властивості; установлює причиново-наслідкові зв'язки між об'єктами; 

класифікує об’єкти; 

застосовує й комбінує для досягнення результатів завдань набуті 

складники компетентностей; 

знаходить за власною ініціативою необхідну додаткову інформацію 

з доступних джерел, узагальнює її; оцінює достовірність інформації; 

перетворює почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну (малюнок, 

таблицю, схему, діаграму)/текстову; 

прогнозує можливий результат, пропонує/випробовує різні способи 

виконання завдання; за потреби ставить запитання, що стосуються об'єктів 



 

завдань, і пропонує відповіді на них; підтримує дискусію щодо способів та 

результатів виконання завдань; співвідносить результати виконання завдань 

з припущеннями, робить висновок про досягнення результатів; обґрунтовує 

способи виконання завдань та їх результати; аналізує й оцінює їх, 

самостійно визначає раціональний спосіб/способи подолання виявленого 

утруднення, планує подальші навчальні дії 

 

Достатній Учень/учениця виконує навчальні завдання на продуктивному рівні 

реалізації навчальної діяльності в аналогічних типовим навчальних 

ситуаціях за допомогою таких навчальних дій: 

визначає самостійно об'єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх; 

називає самостійно істотні ознаки об'єктів, визначає спільні й 

відмінні ознаки, властивості об'єктів; угруповує об’єкти; установлює 

причиново-наслідкові зв'язки між об'єктами; 

застосовує для досягнення результатів завдань набуті складники 

компетентностей; 

знаходить за власною ініціативою необхідну інформацію; 

перетворює почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну (малюнок, 

таблицю, схему)/текстову; 

пояснює спосіб/способи виконання навчальних дій; дотримується 

послідовності пояснення; за потреби ставить запитання, що стосуються 

об'єктів завдань; ілюструє розуміння прикладами; контролює дотримання 

алгоритму дій, перевіряє результати виконання завдань можливими 

способами, робить висновок про досягнення результатів; 

визначає утруднення/помилки, знаходить спосіб подолання 

виявленого утруднення за наданими орієнтирами, самостійно виправляє 

помилки 

 

Середній Учень/учениця виконує навчальні завдання на репродуктивному 

рівні реалізації навчальної діяльності у типових навчальних ситуаціях за 

допомогою таких навчальних дій: 

визначає об'єкти, про які йдеться в завданнях, називає їх; для 

досягнення результату потребує уточнень завдання; 

називає істотні ознаки об'єктів, установлює спільні й відмінні 

ознаки, властивості об'єктів, угруповує об’єкти відповідно до умови за 

наданими орієнтирами/уточненнями в процесі діалогу з 

учителем/однокласниками; 

відтворює навчальні дії за алгоритмом/схемою, водночас потребує 

роз'яснень для досягнення результату; 

знаходить інформацію у запропонованих джерелах; перетворює 

почуту/побачену/прочитану інформацію у графічну (малюнок, 

таблицю)/текстову за зразками/за допомогою вчителя; 

коментує навчальні дії короткими реченнями з опорою на орієнтири 

(пам'ятку, зразок тощо); наводить приклади; перевіряє спосіб і результат 

виконання завдань за зразком, констатує правильність/неправильність 

результату; визначає утруднення/помилки,  долає виявлене 

утруднення/виправляє помилки з допомогою вчителя/однокласників. 

 

Початковий Учень/учениця виконує навчальні завдання на рівні копіювання 

зразків після детального кількаразового їх пояснення учителем за 

допомогою таких навчальних дій: 

розпізнає і називає об'єкти, про які йдеться в завданнях, за наданими 

орієнтирами; 

називає окремі ознаки об'єктів; 

відтворює окремі операції навчальних дій для досягнення 

результату, зокрема копіює зразок; 

знаходить інформацію у запропонованому джерелі за наданим 

орієнтиром (малюнком, ключовим словом, порядковим номером речення 



тощо); відтворює частини почутої/побаченої/ прочитаної інформації усно/за 

допомогою малюнка; 

коментує окремі операції короткими репліками на основі 

пропонованих запитань; співвідносить результат виконання завдання із 

зразком; констатує за підказкою правильність/ неправильність результату 

 

 

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. 

У межах формувального оцінювання за результатами опанування певної 

програмової теми/частини теми (якщо тема велика за обсягом)/кількох тем чи розділу 

протягом навчального року проводяться тематичні діагностувальні роботи. 

Тематична діагностувальна робота є засобом зворотного зв’язку стосовно 

опанування учнями частиною очікуваних/обов’язкових результатів навчання з метою 

оперативного регулювання та коригування освітнього процесу задля підвищення його 

ефективності.  

Змістовим наповненням тематичної діагностувальної роботи є система навчальних 

завдань, що передбачають різні рівні реалізації навчальної діяльності та за результатами 

виконання яких можна отримати об’єктивну інформацію про досягнення групи 

взаємопов’язаних очікуваних результатів навчання учня на певному етапі опанування 

програмовим матеріалом. 

Обсяг завдань у тематичній діагностувальній роботі визначається з урахуванням 

вікових можливостей учнів виконати завдання протягом 1 навчальної години, а зміст 

завдань, види навчальної діяльності добирають з урахуванням специфіки предмета 

вивчення, готовності учнів виконати завдання для виявлення результату. 

Діагностувальні роботи можуть містити завдання, які виконують усно (переказ, 

власне висловлення тощо), письмово (списування, диктант, тестові завдання тощо), 

практично (дослід, моделювання/ конструювання, виконання практичної роботи тощо) та 

завдання, що передбачають виконання роботи з допомогою електронних освітніх 

ресурсів. 

Завдання діагностувальних робіт добираються таким чином, щоб результат 

навчання, який оцінюють на даному етапі навчання, можна було чітко визначити за 

результатами виконання завдання. 

З предметів мовно-літературної освітньої галузі (мова навчання) система 

тематичних діагностувальних робіт може містити такі навчальні завдання: аудіювання 

(2-4 кл.), читання вголос (1-4 кл.), читання мовчки (3-4 кл.), читання напам’ять (2-4 кл.), 

роботу з літературним твором/медіа текстом (2-4 кл.), діалог (усно/письмово, 2-4 кл.), 

усний переказ (2-4 кл.), письмовий переказ (3-4 кл.), усний твір (2-4 кл.), письмовий твір 

(4 кл.), списування (1-4 кл.), диктант (2-4 кл.), робота з мовними одиницями (2-4 кл.). 

Комбінації навчальних завдань у діагностувальних роботах учитель може визначати 



 

самостійно з урахуванням дидактичної доцільності їх поєднання та часу, необхідного для 

виконання певного навчального завдання. Протягом року запропоновані види 

навчальних завдань у діагностувальних роботах можуть повторюватись. Кількість разів 

уміщення одного і того ж навчального завдання (кількість аудіювань, диктантів тощо) 

учитель може визначати з урахуванням особливостей формування певного очікуваного 

результату навчання та стану його досягнення учнями. З урахуванням дидактичної 

доцільності діагностувальна робота може бути представлена у тестовій формі й містити 

тестові завдання закритого і відкритого типів. 

З предметів мовно-літературної освітньої галузі (мова вивчення) система 

тематичних діагностувальних робіт може містити такі навчальні завдання: аудіювання 

(1-4 кл.), читання (2-4 кл), говоріння (1-4 кл), письмо (2-4 кл.). Комбінування навчальних 

завдань у діагностувальних роботах вчитель може здійснювати самостійно.  

          З математики тематичні діагностувальні роботи можуть бути комбінованими, у 

тому числі з тестових завдань закритого й відкритого типів, та містити навчальні 

завдання на виявлення стану сформованості навичок читання, запису і порівняння чисел, 

обчислювальних навичок, навичок читання і запису математичних 

виразів/рівностей/нерівностей, розв’язування рівнянь, уміння розв’язувати задачі, 

розпізнавання й побудову геометричних фігур, оперування величинами тощо з 

урахуванням програмового матеріалу, що опрацьовувався.        Водночас учитель може 

практикувати проведення тематичних діагностувальних робіт, які передбачають 

перевірку одного з результатів навчання (обчислювальних навичок, уміння розв’язувати 

задачі тощо). Одна з тематичних діагностувальних робіт протягом року може 

передбачати виявлення стану сформованості навичок усних обчислень. Зміст завдань у 

такій роботі, зазвичай, може охоплювати різні змістові лінії навчальної програми з 

математики. 

З інтегрованих курсів, змістове наповнення яких охоплює природничу, 

соціальну і здоров’язбережувальну, громадянську та історичну освітні галузі, 

тематичні діагностувальні роботи можуть містити тестові завдання закритого і 

відкритого типів на виявлення стану опанування учнями програмового матеріалу, 

практичні роботи з картами, приладами, моделями, а також графічні роботи, за 

допомогою яких перевіряється вміння інтерпретувати інформацію за допомогою моделі, 

малюнка, схеми тощо.  

Система тематичних діагностувальних робіт у 3-4 класах може містити комплексні 

діагностувальні роботи для кожного класу, зміст яких охоплює мовно-літературну, 

математичну, природничу освітню галузі. 

Тематичні діагностувальні роботи з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна», а також з курсів за 

вибором, зазвичай, не проводять. 

Кількість і періодичність діагностувальних робіт з предмета 

вивчення/інтегрованого курсу учитель може визначати самостійно під час складання 

календарно-тематичного плану. При цьому пропонуємо враховувати навчальні 

можливості учнів класу, особливості предмета вивчення/ інтегрованого курсу, блок 

обов’язкових результатів навчання, сформованість яких має бути зазначена у свідоцтві 

досягнень, та відповідні навчальні завдання для оцінювання, на які орієнтує методика 

навчання предмета, а також кількість навчальних годин, виділених на предмет в освітній 

програмі. 

Результатами оцінювання тематичних діагностувальних робіт є оцінювальні 



судження з висновком про сформованість кожного результату навчання, який 

діагностується на даному етапі навчання. Оскільки тематична діагностувальна робота 

може містити завдання різних рівнів реалізації навчальної діяльності, то для 

формулювання оцінювального судження рекомендуємо характеристику результату 

навчання співвідносити з орієнтовними рамками оцінювання з урахуванням видів 

діяльності, водночас рівня результату навчання учня не визначати. Усно учитель може 

деталізувати характеристику роботи та коротко зорієнтувати учня або визначити разом з 

ним перспективу подальшої навчальної діяльності. 

Оцінювальні судження за результатами тематичного оцінювання фіксуються у 

зошитах для тематичних діагностувальних робіт, на аркушах з роботами учнів до 

наступного уроку з того предмета вивчення, на якому виконували роботу, та повідомляти 

учням та їхнім батькам. 

Якщо учня не було в школі в день проведення діагностувальної роботи, то 

після повернення він не пише діагностувальної роботи. 
Основою для підсумкового оцінювання результатів навчання за рік можуть бути 

результати виконання тематичних діагностувальних робіт, записи оцінювальних суджень 

про результати навчання, зафіксовані на носіях зворотного зв’язку з батьками, 

спостереження вчителя у процесі формувального оцінювання. Рекомендуємо визначати 

підсумкову оцінку за рік з урахуванням динаміки досягнення того чи іншого результату 

навчання. 

Підсумкове оцінювання за рік з предметів вивчення таких освітніх галузей, як 

«Технологічна», «Інформатична», «Мистецька» і «Фізкультурна» здійснюється шляхом 

узагальнення даних, отриманих під час формувального оцінювання, з урахуванням 

динаміки формування результату. 

Підсумкова (річна) оцінка визначається з урахуванням індивідуалізованої 

діагностувальної роботи (якщо така проводилась) за умови, якщо виконання 

індивідуалізованої діагностувальної роботи засвідчує покращення результату навчання. 

Підсумкову (річну) оцінку фіксують у класному журналі і свідоцтвах досягнень учнів. 

Відповідно до пункту 8 статті 12 Закону України «Про освіту» наприкінці     4 

класу, з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та/або якості 

освіти проводиться державна підсумкова атестація здобувачів початкової освіти, 

результати якої не впливають на підсумкову оцінку за рік. 

У свідоцтві досягнень учня надається розгорнута характеристика результатів 

навчання учня/учениці, здобутих протягом навчального року. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.  

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів: 

кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 

якість проведення навчальних занять; 

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

оновлення методичної бази освітньої діяльності; 

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, 

умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 



 

Освітня програма І ступеня  передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 

На основі освітньої програми складено робочі навчальні плани для 1-4-х класів. 

          Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: 

          І семестр –   з 1 вересня до  30 грудня 2021 року, ІІ семестр – з 17  січня до                

31 травня  2022 року.  

          Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:  

          осінні -   з  01до 07 листопада 2021 року; 

          зимові  -  з   31  грудня 2021  року до 16 січня   2022 року; 

          весняні -  з  04 до  10 квітня  2022 року; 

          літні – з 01 червня до 31 серпня 2022 року. 

          У разі необхідності до структури навчального року можуть вноситися зміни 

 

Програма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік навчальних програм  І ступеня 

 

(затверджені наказом МОН від 08.10.2019  № 1272 та № 1273) 

 

№ 

п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

2.  Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2–4 класів 

3.  Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 2–4 класи 

4.  Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

5.  Мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

1–4 класи 

6.  Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

7.  Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх 

навчальних закладів 1–4 класи 

8.  Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

9.  Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

10.  Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

11.  Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класи 

12.  Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–

4 класи 

13.  Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів та спеціалізованих шкіл 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/2.-literaturne-chitannya.-2-4-klas-29.07-tanya.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/8.-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-muzichne-mistecztvo-1-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/9-obrazotvorche-mistecztvo-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/13.-fizichna-kultura-.1-4-klas-mon-zaminiti.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/7.-ya-u-sviti.-3-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/inozemna-mova-poyasnyuvalna-znz-sznz-1-4-klas-belyaeva-xarchenko-finalna-zv.pdf


 

 

Перелік навчальних програм  І ступеня  

за  освітнім проектом «Світ чекає крилатих» 

(лист  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України 

від  24.12.2019  № 22.1/12-Г-1203) 

 

Назва навчальної програми 

 

Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

Арт-технології та ІКТ. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів 1–4 класів 

Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

Всесвіт. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи 

Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів  

1–4 класи 

Англійська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 

класи 

  

  

 

                                               Програми курсів  за вибором 

 

№ 

з/п 

Назва програми, 

автор 

Клас Видавництво Рік видання Примітка 

1. Риторика  

(Науменко В.,  

Захарійчук М.) 

1-4 Мандрівець 

(лист Інституту 

модернізації 

змісту освіти 

МОН від 

02.07.2019 

 № 22.1/ 12-Г-528) 

2019  1-Б, 2-Б, 3-Б 

класи 

2. Секрети пам’яті 

(Т.І.Парнивода, 

Т.Б.Ухіна) 

1-4 Мандрівець 2015 1-В,  3-Г класи 

3. Логіка 

 

1-4 Мандрівець 2015 2-В клас 

4. Каліграфія з 

елементами зв’язного 

мовлення 

3-4 Мандрівець 2009 4-В клас 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/1-ukrayinska-mova-1-4-klas.lyuba.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/5-informatika-2-4-klas.docx
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/4.-matematika.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/6.-osnovi-zdorovya.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/12.-prirodoznavstvo.-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-1-4-klas/10.-trudovenavchannya-1-4-klas.doc

