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Загальні положення освітньої програми для 1 класу 

Уманського навчально-виховного комплексу № 1 «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» 

 

Освітня програма Уманського навчально-виховного комплексу № 1 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня» (далі: освітня програма) розроблена  на основі Типової освітньої 

програми для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти під керівництвом 

Р.Б. Шияна, затвердженими наказом МОН України від 21.03.2018 № 268. 

Освітня програма спрямована на виконання Закону України «Про 

освіту» та окреслює рекомендовані підходи до планування й організації 

закладом  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   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;  

форми організації освітнього процесу; 

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. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-х класів   

складає 805 годин/навчальний рік.  До освітньої програми додано навчальний 

план, що пропонує підхід до організації освітнього процесу ( Додатки 1, 3 ). 

Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні  та 

варіативну складову.  

 У  варіативній складовій передбачено додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові 

заняття, консультації.  

         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)   

Іншомовна освіта   

Математична   

Природнича   

Технологічна   

Інформатична   

Соціальна і здоров’язбережувальна   

Громадянська та   

Мистецька  



Фізкультурна  

Освітня галузь «Мовно-літературна реалізується у навчальних 

предметах «Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я 

досліджую світ». 

Математична галузь реалізується через окремий предмет «Математика» 

та в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». 

Природнича, технологічна, інформативна, громадянська галузі 

реалізуються в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». 

Соціальна і  здров’язбережувальна галузі реалізується через окремий 

предмет «Фізична культура» та в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». 

Мистецька галузь реалізується окремими предметами «Образотворче 

мистецтво» і «Музичне мистецтво». 

Варіативна складова навчального плану використовується на 

підсилення інваріантної частини навчального плану з математики шляхом 

використання 1 додаткової години на курс за вибором «Логічний 

калейдоскоп» О.Митника. 

У 1 класі 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).  

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Освітня програма 

закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами освіти 

результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом 

початкової освіти. 

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» передбачають активне 

конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної 

діяльності.  

Рекомендовані 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загальні положення освітньої програми для 2-4 класів 

Уманського навчально-виховного комплексу № 1 «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» 

  

Освітня програма Уманського навчально-виховного комплексу № 1 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня» (далі: освітня програма) розроблена на виконання Закону України 

«Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 

року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної 

освіти».  

 Освітня програма визначає:  

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, 

зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення, які подані в 

рамках навчальних планів (Додатки 2,3). 

Загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовна 

тривалість і   взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-4-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 2695 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 навчальних планах. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 

навантаження учнів. Навчальні плани початкової школи передбачають 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного 

стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, 

сформовану на державному рівні  та варіативну складову.  

 У  варіативній складовій передбачено додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові 

заняття, консультації.  

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

У 2-4 класах освітня галузь «Мови і літератури»  у навчальних планах 

реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)»,   

«Іноземна мова». 

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через 

однойменні окремі предмети  «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 окремими предметами 

«Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво». 

 У 2-4 класах  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).  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 

40 хвилин.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 

2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 

гранично допустимого навантаження учнів. 

Варіативна складова навчальних планів використовується на: 

підсилення інваріантної частини навчального плану з математики 

шляхом використання 1 додаткової години на курс за вибором «Логіка» 

О.Митника в 2-4 класах; 

запровадження курсу  за  вибором «Хореографія. 1–4 класи»  

(авт. А. Тараканова)  в 2-4 класах. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту".  

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Освітня програма   

передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), 

визначених Державним стандартом. 

  Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 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.   

 Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними 

формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, 

віртуальні подорожі, спектаклі, 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 


