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1. Загальні положення  

 

Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради (далі 

спеціальна школа) є навчальним закладом компенсуючого типу для дітей з 

порушеннями зору віком від 1,5 року та є неприбутковою установою. 

        Спеціальна школа складається з двох підрозділів: дошкільного та 

шкільного, які розміщуються в двох будівлях.  

 Шкільний підрозділ забезпечує права дітей на здобуття певного освітнього 

рівня початкової загальної освіти шляхом спеціально організованого освітнього 

процесу в комплексі з корекційно-розвитковою та лікувально-відновлювальною 

роботою, забезпечує реабілітацію, виховання, навчання, розвиток та інтеграцію 

в суспільство дітей молодшого шкільного віку з порушеннями зору. 

         Освітня програма Сумської спеціальної початкової школи № 31 СМР  

розроблена відповідно до нормативних документів: 

- статті 53 Конституції України,  

- закону України  «Про освіту», 

- закону України «Про повну загальну середню освіту»,  

-  Указу президента України № 195/2020 від 25.05.2020 року «Про 

Національну стратегию розбудови безпечного і здорового освітнього  

середовища  у новій українській школі»,   

- Концепції  Нової української школи, (схвалена розпорядженням Кабінету 

міністрів України від 14 грудня 2016 року  № 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період  до 2029 року»),  

- наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 13.07.2017 Про 

організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», 

- Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного 

стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 

серпня 2013 року, № 607,  

- постанови Кабінету міністрів України № 221 від 06.03.2019 року «Про 

затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-

реабілітаційний центр»,  

- наказів Міністерства освіти і науки України: 

- від 08 жовтня 2019 № 1272  «Про затвердження типових освітніх програм 

для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,   

- від 08 жовтня 2019  № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм 

для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»,  

- від 25.06.2018  № 693  «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти  І ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами»,  

- від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження Типової освітньої програми 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
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особливими освітніми потребами», 

-  від 16.08.2018 № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 814 від 26.07.2018 року, 

-  від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення 

державної підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 02.01.2019 року № 8/32979,  

- від 20 лютого 2002 № 128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

-  від 10.07.2019  № 955  «Про внесення змін до наказу  Міністерства освіти 

і науки України від 12.січня 2016 року № 8», 

- від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного 

навчання», 

-  від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання 

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

- Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затвердженими наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 114,  

- листів Міністерства освіти і науки України: 

- від 17.09. 2019 № 1/9-581 «Про застосування державної мови в 

освітньому процесі»,  

      - від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та 

навчальних програм  рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 

використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному 

році», 

     -  Статуту Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської 

ради, 

- Стратегії розвитку Сумської спеціальної початкової школи № 31 

Сумської міської ради на 2020-2025 навчальний рік. 

       Освітня програма початкової освіти ССПШ № 31 СМР (далі - Освітня 

програма) окреслює підходи до планування й організації закладом освіти 

єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державними стандартами початкової 

загальної освіти (далі – Державний стандарт).  

Мова викладання українська. 

        Освітня програма схвалена  на засіданні педагогічної ради   від 30.08.2021 

року, протокол № 1 та затверджена наказом директора від 30.08.2021 № . 

       Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини з порушеннями 

зору,  її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно 

до вікових, індивідуальних особливостей і потреб, формування цінностей, 
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розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність 

до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження 

навчання в основній школі разом із здоровими однолітками. 

       Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова 

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, 

рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших 

людей, збереження здоров’я. Зміст програми дає можливість формування у 

здобувачів освіти 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;  

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;  
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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.  

        Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та 

реалізація в освітньому процесі засад інтеграції, міжпредметних і 

внутрішньопредметних зв’язків, використання яких посилює пізнавальний 

інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює 

умови для систематизації навчального матеріалу і формування цілісного 

світогляду. 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 

        Для увиразнення ключових компетентностей Нової української школи 

запроваджуються наскрізні лінії – соціально значимі надпредметні теми, які 

сприяють сформуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому, розвивають 

здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях: 

- екологічна безпека і сталий розвиток; 

- громадянська відповідальність; 

- здоров’я і безпека; 

- підприємницька і фінансова грамотність. 

 

 2. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати  

              навчання за освітньою програмою 

        Початкова освіта здобувається, як правило, з 6 років (відповідно до Закону 

України «Про освіту»). Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року 

виповнилося 7 років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж 
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навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не 

виповнилося 6 років, можуть розпочинати здобуття  початкової  освіти  цього ж 

навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх заміняють, якщо їм 

виповниться 6 років до 1 грудня поточного року. 

       Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття  

освіти за інших умов. Зарахування дітей до початку і впродовж навчального 

року здійснюється виключно на вільні місця.  Після зарахування дітей до 

закладу освіти їх розподіл між класами відбувається в межах нормативу 

наповнюваності класів, визначеного Положенням про спеціальну школу. 

 

3. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін 

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

що дає можливість врахувати вікові особливості розвитку дітей. 

        Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:для 1 класу – 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 

навчальному плані ССПШ № 31 СМР  (Додаток 1).  

         Сумська спеціальна початкова школа № 31 працює за Навчальним планом 

початкової освіти для спеціальних закладів  загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання дітей з порушеннями зору, складеним за  

додатком 3 до Типової освітньої програми під редакцією О. Я. Савченко,  наказ 

МОН України № 917 від 16.08.2018 р. 

         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.  

        Навчальний  план спеціальної початкової школи передбачає реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 

окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, до складу якої входять 

корекційно-розвиткові заняття, сформовану на державному рівні та варіативну 

складову.  

 

4. Освітня пограма для 1-2 класів 

       Освітня пограма для 1-2 класів розроблена на основі Типової освітньої 

програми для 1-2 класів під редакцією О.Я. Савчанко відповідно до наказу 

МОН України від 24.07.2019 № 1272 « Про затвердження Типових освітніх 

програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти». 

Освітня програма визначає: 

 загальний обсяг навчального навантаження, 
 перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 
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вивчення (за Типовою освітньою програмою для закладів загальної 

середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.); 
 очікувані результати навчання здобувачів освіти; 
 рекомендовані форми організації освітнього процесу ; 
 опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 
 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

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 закладів 

загальної середньої освіти складає 805 годин/навчальний рік. 
        Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 2-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 875 годин/навчальний рік. 
       Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі - 

навчальний план). 
         У ССПШ № 31 передбачено варіант навчального плану початкової школи, 

який відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. 

Савченко,  затвердженій наказом   Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2 

класів закладів загальної середньої освіти». Навчальний план містить 

інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх 

закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на збільшення 

годин на вивчення предметів інваріантної складової з навчання грамоти (1 клас) 

та української мови (2 клас). 
        Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як 

інваріантної, до складу якої входить корекційно-розвиткова складова, так і 

варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету. 

         Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей 

        Освітню програму ССПШ № 31 для  І циклу  укладено за основними 

освітніми галузями. 
Мовно-літературна, у тому числі: 

 Українська мова та література) (МОВ ) 
 Іншомовна освіта (ІНО) 
 Математична (МАО) 
 Природнича (ПРО) 
 Громадянська та історична (ГІО) 
 Технологічна (ТЕО) 
 Інформатична (ІФО) 
 Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 
 Мистецька (МИО) 
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 Фізкультурна (ФІО) 
Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування 

всіх ключових компетентностей. 
       Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати навчання 

здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові результати 

навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого навчання на 

наступних рівнях загальної середньої освіти. 
                                 Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова і літературне читання 
       Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток 

особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування 

ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності 

спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного 

самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у 

міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток 

мовленнєво-творчих здібностей. 
       Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української 

мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного 

слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення; 
– розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих 

здібностей школярів; 
– формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у 

діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні 

висловлення; 
– формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; 
– ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, 

формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками; 
– формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, 

науковопопулярні, навчальні, медіатексти); 
– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови; 
– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних 

видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 
       Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі 

мовнолітературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», 

«Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо 

мовні явища». Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і 

навчальні предмети: 
1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 
2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання». 
                                       

                                      Іншомовна освітня галузь 
Іноземна мова 

       Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у 
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формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується 

лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з 

віковими можливостями молодших школярів. 
        Зміст навчання іноземної мови у початковій школі добирається відповідно 

до психо-фізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку. 
       У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, 

викликати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність 

володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування. 
       Завдання іноземних мов у реалізації мети початкової загальної 

середньої освіти 
       Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння 

іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає 

навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його 

культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної 

комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених 

навчальною програмою. На кінець 2-го класу учні досягають рівня Pre А1. Ці 

рівні характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді 

мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими                                                                                               

Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Завдання 

полягає у формуванні вмінь: 

 здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; 
 розуміти на слух зміст автентичних текстів; 
 читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту; 
 здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань; 
 адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів; 
 використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; 
 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 
 висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 
 ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 
        Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до 

організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових 

компетентностей як результату навчання. 

                                   Математична освітня галузь 
Математика 

        Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та 

її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 

математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 



11 

 

продовження навчання. 
       Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і 

закономірностей навколишнього світу; 
- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій 

для розв’язування навчальних і практичних задач; 
- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису 

математичних фактів, відношень і закономірностей; 
- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і 

достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 
       Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні 

фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні 

задачі і дослідження». 
       До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем 

для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для 

вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми 

самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. 

Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню. Досвід 

математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх 

галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших засобів 

для пізнання дійсності. Рекомендовано раз на два тижні проводити уроки для 

організації та виконання міжпредметних навчальних проектів, міні-досліджень 

тощо. 

Природнича, громадянська та історична, 
соціальна та здоров'язбережувальна освітні галузі «Я досліджую світ» 

        Ці галузі реалізовуються в інтегрованому курсі за різними видами 

інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на 

інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) 

за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм 

взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих 

ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей. 
Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 

засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему 

інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних 

сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької 

поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі. 
       Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
       - формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів 

пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, 

обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, 

класифікація, встановлення логічної та часової послідовності подій, критична 

оцінка побаченого (почутого), встановлення зв’язків і залежностей в природі і 
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суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на 

здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз 

наслідків ризикованої поведінки); 
       - виховання активної позиції щодо громадянської і соціальнокультурної 

належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та 

природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної 

поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій; 
       -  розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до 

природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення 

правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в 

суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 
       - створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 
        Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в 

їх інтегрованій суті, а саме: «Людина» (пізнання себе, своїх можливостей; 

здорова і безпечна поведінка); «Людина серед людей» (стандарти поведінки в 

сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці); «Людина в 

суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання 

свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); 

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, 

культур, звичаїв); «Людина і природа» (пізнання природи; взаємозв'язок 

об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність 

людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; 

залежність між діяльністю людини і станом довкілля). 
       Типова навчальна програма дає змогу вчителеві самостійно обирати й 

формувати інтегрований та автономний спосіб подання змісту із освітніх 

галузей Стандарту, добирати дидактичний інструментарій, орієнтуючись на 

індивідуальні пізнавальні запити і можливості учнів (рівень навченості, 

актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-вольового 

розвитку). 
        Особливого значення у дидактико-методичній організації навчання 

надається його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих уявлень, 

знань, навичок поведінки в життєвих ситуаціях. Педагогічна стратегія, яка 

опиралась на наслідувальні механізми у розвитку пізнавальних процесів 

молодших школярів, і передбачала пріоритетне використання зразків, 

алгоритмів, поетапного контролю й корекції, збагачується полісенсорним 

підходом, що зумовлює дослідницьку поведінку учнів, сприйняття ними 

властивостей і якостей предметів і явищ природного і соціального оточення, 

спрямовуються у сферу пошукової діяльності. 
        Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую 

світ» передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних 

завдань дослідницького характеру, як от: 
- дослідження-розпізнавання; 
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- ослідження-спостереження; 
- дослідження-пошук. 

Інформатична освітня галузь 
Інформатика 

        Інформатична освітня галузь починає реалізуватися з 2-го класу. Метою 

навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.                                 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у житті людини; 
- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності 

різноманітними засобами подання інформації; 
- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема вмінь 

опрацьовувати текстову та графічну інформацію; 
- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки 

для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач; 
- розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктно-орієнтованого 

мислення учнів. 
       За результатами формування предметної компетентність випускники 

початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та 

навички для: доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати 

інформацію); опрацювання інформації; перетворення інформації із однієї 

форми в іншу; створення інформаційних моделей; оцінки інформації за її 

властивостями. Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним 

поглибленням). 
                                      
                                     Технологічна освітня галузь 
                                              Дизайн і технології 
        Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований 

курс «Дизайн і технології». 
        Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини 

засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та 

проєктно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих 

проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження. 
        Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне 

виробництво; 
- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в 

праці, декоративно-ужитковому мистецтві; 
- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах; 
- вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій; 
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- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати 

проєктно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 
Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище 

проєктування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 
       Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем, 

розв’язання життєвих проблем, встановлення взаємозв’язків з іншими освітніми 

галузями. 
Мистецька освітня галузь 

        Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі 

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької 

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в 

особистому та суспільному житті. 
       Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
- розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційноестетичних 

переживань; 
- пробудження інтересу до пізнання творів різних видів мистецтва; виховання 

гордості за здобутки рідного мистецтва й поваги до творчості інших етносів та 

народів; 
- формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови та 

оцінювання творів мистецтва відповідно до вікових можливостей з 

використанням мистецької термінології; 
- оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, 

комунікації з іншими в художній творчості; 
- формування елементарних умінь застосування цифрових технологій у 

мистецькій творчості і презентації здобутів; 
- розвиток мистецьких здібностей, здатності самовираження й керування 

власними емоційними станами через мистецтво та різні види художньої 

творчості; 
- формування здатності встановлювати асоціації між видами мистецтва; між 

мистецтвом і явищами довкілля; 
- досягнення усвідомлення значення мистецтва в житті людини; 
- виховання культури глядача-слухача; 
- формування здатності об’єктивно оцінювати творчі здобутки свої та інших. 
Реалізація поставленої мети і завдань здійснюється за змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення 

загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної 

мистецької освіти. 
         Мистецька освітня галузь реалізується через інтегровані предмети 

вивчення за окремими видами мистецтва: «Музичне мистецтво», 

«Образотворче мистецтво», де відбудеться реалізації упродовж циклу навчання 

всіх очікуваних результатів галузі. 
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                                       Фізкультурна освітня галузь 
Фізична культура 

       Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток 

особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в 

молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного 

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та 

виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян 

України. 
        Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, 

отримання задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, 

соціальної взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри 

за спрощеними правилами; 
– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я та 

фізичного розвитку; 
– використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових 

джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій 

і критичного мислення; 
– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної 

культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного 

вдосконалення; 
– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися 

санітарно-гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-

оздоровчої діяльності; 
– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з 

фізичної культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для 

розвитку фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, 

бажання керуватися правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, 

вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських 

спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях. 
       Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 

       При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 

хвилин, у – 2-х класах – 40 хвилин. 
Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про 
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затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688)  години фізичної культури не 

враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів. 
        Навчальний час, передбачений на варіативну складову використовується 

на проведення індивідуальних та групових занять з навчання грамоти (1 клас) 

та української мови (2 клас). 
Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України 

«Про загальну середню освіту». В ССПШ № 31 середня наповнюваність 1-2 

класів складає 12 учнів, Допускається перевищення наповнюваності на 1 учня в 

кожному класі. 
       Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти 1-2 класів 

        Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

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

кожної освітньої галузі. 

        Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів всіх 

зазначених у програмі  ключових компетентностей. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою 

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

Закону України «Про освіту») з урахуванням досягнень попереднього етапу 

розвитку здобувачів освіти. 
        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. 
        Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова 

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, 

рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших 

людей, збереження здоров’я. 
       Основними формами організації освітнього процесу є: 

 різні типи уроку з використанням інтерактивних методів навчання, 
 екскурсії, 
 віртуальні подорожі, 
 спектаклі, 
 квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час, 
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 дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, 
 сюжетно-рольові ігри, 
 інсценізації, 
 моделювання, 
 ситуаційні вправи, 
 дитяче волонтерство тощо. 

       Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

Типової освітньої програми вчителі використовують внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

переносу умінь у нові ситуації. 
        Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 
  Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 1-2 

класів 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки  № 813 від 13.07.2021 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної 

середньої освіти». 

У початковій школі впроваджується формувальне та підсумкове 

оцінювання. Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання 

у школі і триває постійно. Його спрямовують на з’ясування індивідуальних 

проблем в опануванні матеріалом та запобігання утруднень  на подальших 

етапах.  

      Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання за рік.  
         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. 
         Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному 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 конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними 

освітньою програмою. 
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 
Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 
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 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. 
      З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування проводяться моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на шкільному рівні, а також на рівні окремих класів.                                     

Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації 

цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 
Освітня програма початкової освіти ССПШ № 31 передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 
        Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує  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. 
 

5. Освітня программа для 3-4  класів 

       Освітня програма для 3-4 класів складена відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України  № 1273 від 08 жовтня 2019 року «Про 

затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти». 

         Освітня програма початкової освіти для 3-4 клаісв ССПШ № 31 (далі 

- освітня програма) окреслює рекомендовані підходи до планування й 

організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для 

досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом початкової освіти (далі – Державний стандарт). 

 загальний обсяг навчального навантаження, 
 перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та/або предметів і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх 
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вивчення (за Типовою освітньою програмою для закладів загальної 

середньої освіти під керівництвом Савченко О.Я.); 
 очікувані результати навчання здобувачів освіти; 
 рекомендовані форми організації освітнього процесу ; 
 опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 
 вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою 

програмою. 
        Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 
       Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів 

загальної середньої освіти складає 1820 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 закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – 

навчальний план). 
      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.                           

Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей 

Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту 

початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони 

охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є 

спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від 

підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 
        У ССПШ № 31 передбачено варіант навчального плану початкової школи, 

який відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О.Я. 

Савченко, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 

08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 

класів закладів загальної середньої освіти».                                             

Навчальний план містить інваріантну складову, До складу якої входить 

корекційно-розвиткова складоваі, та варіативну, в якій передбачено додаткові 

години на індивідуальні та групові заняття з математики (3-4 класи). 

        Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей 
      Освітню програму для 3-4 класів укладено за основними освітніми 

галузями. 
Мовно-літературна, у тому числі: 
Українська мова та література) (МОВ ) 
Іншомовна освіта (ІНО) 
Математична (МАО) 
Природнича (ПРО) 
Громадянська та історична (ГІО) 
Технологічна (ТЕО) 
Інформатична (ІФО) 
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Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 
Мистецька (МИО) 
Фізкультурна (ФІО) 
        Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує 

формування всіх ключових компетентностей. 
        Для кожної освітньої галузі визначено мету та загальні результати 

навчання здобувачів освіти в цілому. За ними впорядковано обов’язкові 

результати навчання здобувачів освіти, які є основою для їх подальшого 

навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти. 
        У освітній програмі (3-4 класи) мовно-літературну галузь структуровано 

через впровдження навчальних предметів «Українська мова», «Літературне 

читання». 

                                       Мовно-літературна освітня галузь 
Українська мова 

        Мета – формування мотивації вивчення української мови; розвиток 

особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування 

комунікативної та інших ключових компетентностей; розвиток здатності 

спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного 

самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у 

міжкультурному діалозі; розвиток логічного, критичного та образного 

мислення, мовленнєво-творчих здібностей; формування готовності до вивчення 

української мови в базовій школі. 
       Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української 

мови, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення 

вдосконалювати своє мовлення; 
– розвиток зв’язного мовлення, уяви, пізнавальних здібностей, логічного, 

критичного та образного мислення школярів; 
– формування повноцінної навички письма, уміння брати участь у діалозі, 

створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення; 
– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови; 
– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних 

видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 
        Реалізація зазначених мети і завдань здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 
                                   Мовно-літературна освітня галузь 

Літературне читання 
       Мета – розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів 

читацької діяльності; формування читацької, комунікативної та інших 

ключових компетентностей; збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, 

соціального та пізнавального досвіду; розвиток образного, критичного і 

логічного мислення та літературно-творчих здібностей; формування готовності 

до вивчення української та зарубіжної літератури в освітньому закладі ІІ 
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ступеня. 
        Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 
- формування в учнів повноцінної навички читання як універсального 

інструменту функціональної грамотності; 
- розвиток інтересу і здатності до самостійної читацької діяльності для 

задоволення різних потреб читача; 
- формування умінь опрацьовувати художні, науково-художні тексти; 
- оволодіння прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів 

різних видів; 
- розвиток образного, критичного, логічного мислення та мовлення; 
- формування умінь самостійної роботи з різними видами і джерелами 

інформації; 
- формування прийомів роботи з дитячою книжкою, періодичною, довідковою 

літературою; 
- формування вмінь безпечного і критичного використання медіапродукції, 

здатності створювати медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів; 
- розвиток уяви і здатності виявляти себе у різних видах літературно-творчої 

діяльності. 
        Відповідно до мети і завдань предмета «Літературне читання» визначено 

такізмістові лінії: «Пізнаємо простір дитячого читання»; «Розвиваємо навичку 

читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного»; «Взаємодіємо усно 

за змістом прослуханого»; «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних 

видів»; «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»; «Досліджуємо 

і взаємодіємо з медіапродукцією»; «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; 

створюємо власні тексти». 
         Реалізація змістових ліній програми з літературного читання здійснюється 

процесі особистісно зорієнтованої розвивальної читацької і комунікативної 

діяльності учнів. Враховуючи потреби та інтереси молодших школярів у 

пізнанні світу людей, природи, самопізнанні, залучаючи їх до вдумливого 

читання найкращих дитячих книжок, текстів, різних видів учитель виховує 

україномовну особистість, компетентного, критично мислячого читача, який 

розуміє цінність книги, відчуває красу рідного слова, збагачує свій читацький, 

мовленнєвий і пізнавальний досвід. 
                              Мовно-літературна освітня галузь 

Іноземна мова 
         Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у 

формуванні в учнів комунікативної компетенції, що забезпечується 

лінгвістичним, мовленнєвим і соціокультурним досвідом, узгодженим з 

віковими можливостями молодших школярів. 
         Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та 

емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах оволодіння 

іноземною мовою у контексті міжкультурної парадигми, що передбачає 

навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з його 

культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної 
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комунікації у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених 

навчальною програмою. На кінець 4-го класу учні досягають рівня А1. Ці рівні 

характеризують результати навчальних досягнень у кожному виді мовленнєвої 

діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної 

освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 
        Завдання полягає у формуванні вмінь: 

 здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; 
 розуміти на слух зміст автентичних текстів; 
 читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту; 
 здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених 

завдань; 
 адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів; 
 використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; 
 критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 
 висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 
 ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 
        Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до 

організації навчання у загальноосвітній школі на основі ключових 

компетентностей як результату навчання. 

                                       Математична освітня галузь 
Математика 

         Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини 

та світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 

математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 

продовження навчання. 
        Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і 

закономірностей навколишнього світу; 
 формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів 

дій для розв’язування навчальних і практичних задач; 
 розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису 

математичних фактів, відношень і закономірностей; 
 формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і 

достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 
        Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за 

такимизмістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні 

фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні 

задачі і дослідження». 
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       До програми 3-4 класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для 

розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. 

Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно 

з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати 

вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню. 
        Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів 

(освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи 

інших засобів для пізнання дійсності. Рекомендовано раз на два тижні 

проводити уроки для організації та виконання міжпредметних навчальних 

проектів, міні-досліджень тощо. 

Природнича, громадянська та історична, соціальна та 

здоров'язбережувальна освітні галузі 
«Я досліджую світ» 

      Зазначені освітні галузі реалізовуються в інтегрованому курсі за різними 

видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; 

на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної 

діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації 

різних форм взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у 

життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей. 
         Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 

засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему 

інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних 

сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької 

поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі. 
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

 формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання 

себе та свого організму, предметів і явищ природи і суспільного життя 

(спостереження, обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, 

систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової 

послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення 

зв’язків і залежностей в природі і суспільстві; між станом довкілля і 

діяльністю людини, вплив поведінки на здоров’я та безпеку, залежність 

результату роботи від докладених зусиль; аналіз наслідків ризикованої 

поведінки); 
 виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної 

належності себе і своєї родини до України; інтересу до пізнання історії та 

природи свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної 

патріотичної поведінки у громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і 

подій; 
 розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до 

природи та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення 

правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в 
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суспільстві, інші соціальні навички у взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 
 створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 
       Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в 

їх інтегрованій суті, а саме: «Людина», «Людина серед людей», «Людина в 

суспільстві», «Людина і світ»,  «Природа»,  «Людина і природа». 
                                         Технологічна освітня галузь 

Дизайн і технології 
      Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований курс 

«Дизайн і технології». 
       Мета - цілісний розвиток особистості дитини засобами предметно-

перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної 

компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем, культурного 

й національного самовираження. 
      Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

 формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і 

нематеріальне виробництво; 
 сприяння розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій 

українського народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві; 
 набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в різних матеріалах; 
 вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій; 
 формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати 

проектно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 
       Реалізація мети і завдань інтегрованого курсу «Дизайн і технології» 

здійснюється за змістовими лініями, які відображають структуру розвитку 

особистості та завершеного циклу проектно-технологічної діяльності: 

«Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», 

«Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 
Програма надає можливість розв’язувати реальні життєві проблеми, 

реалізовувати інтегративні та творчі можливості проєктно-технологічної 

діяльності, встановлювати взаємозв’язки з іншими освітніми галузями, 

співпрацювати з експертами різних професійних сфер за межами школи. 
        Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем. 

Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів проєктно-технологічної 

діяльності вчитель визначає самостійно, враховуючи умови навчання та 

педагогічну доцільність. 
                                        Інформатична освітня галузь 
                                                   Інформатика 
       Метою інформатичної освітньої галузі є формування у здобувача освіти 

інформаційно-комунікаційної та інших ключових компетентностей, здатності 
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до розв’язання завдань з використанням цифрових пристроїв та інформаційно-

комунікаційних технологій для розвитку критичного, аналітичного, 

синтетичного, логічного мислення, реалізації творчого потенціалу, формування 

активної, відповідальної, безпечної та етичної діяльності в інформаційному 

суспільстві. 
       Головними завданнями є формування умінь: 

 знаходити та опрацьовувати інформацію із використанням пошукових 

систем; 
 створювати інформаційні об'єкти та опрацьовувати їх у програмних 

середовищах; 
 здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному 

середовищі; 
 критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем; 
 дотримуватися етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної 

взаємодії; 
 дотримуватися правил безпечної роботи з комп’ютерними пристроями. 

       Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за змістовими 

лініями «Інформація. Дії з інформацією», «Комп’ютерні пристрої для 

здійснення дій із інформацією», «Об’єкт. Властивості об’єкта», «Створення 

інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» «Алгоритми» 
       Курс розрахований на 105 годин: по 35 годин у кожному класі з розрахунку 

1 година на тиждень. 
        Оцінювання якості підготовки здобувачів освіти з предмету здійснюється в 

таких аспектах: 
1) рівень володіння теоретичними знаннями; 
2) здатність до застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності; 
3) свідоме та відповідальне ставлення до етичних, міжкультурних та правових 

норм інформаційної взаємодії; 
4) вміння співпрацювати; 
5) використання матеріалу із повсякденного життя, навчальних предметів; 
6) свідоме знання правил безпечної праці. 

                                       Мистецька освітня галузь 
Мистецтво 

        Мистецька освітня галузь реалізовується через предмети вивчення за 

окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво за 

умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі та 

інтегрування навчального змісту. 
        Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі 

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької 

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в 

особистому та суспільному житті. 
         Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
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- розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційно-естетичних 

переживань, формування мистецьких уподобань та особистісних художніх 

цінностей; 
- поглиблення мотивації до пізнання творів вітчизняного і зарубіжного 

мистецтва; 
- виховання гордості за здобутки рідного мистецтва та толерантного ставлення 

до мистецтва інших етносів і народів; 
- формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови 
та оцінювання творів мистецтва, аргументування думки відповідно до вікових 

можливостей з використанням мистецьких термінів; 
- оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, 

комунікації з іншими в художній творчості; 
- досягнення розуміння учнями можливостей цифрових технологій щодо їх 

застосування в мистецькій творчості; 
- розвиток здатності самопізнання і самовираження, керування власними 

емоційними станами через мистецтво і різні види художньої творчості; 

розвиток креативності й мистецьких здібностей; 
- формування здатності встановлювати зв’язок між видами мистецтва, між 

мистецтвом та іншими сферами знання (літературою, математикою, знаннями 

про природу, історію тощо); мистецтвом і явищами довкілля; 
- усвідомлення значення мистецтва в житті людини та художнього пізнання для 

власної успішності; 
- формування культури глядача-слухача; 
- соціалізація учнів через мистецтво, формування здатності об’єктивно 

оцінювати творчі здобутки свої та інших. 

        Відповідно до зазначених мети і завдань виокремлено змістові лінії: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які розкривають основну місію загальної 

мистецької освіти. 

                                         Фізична освітня галузь 
Фізична культура 

        Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток 

особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в 

молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного 

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та 

виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян 

України. 
        Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, 

отримання задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, 

соціальної взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри 

за спрощеними правилами; 
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– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-наслідкові 

зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я та 

фізичного розвитку; 
– використовувати різні способи пошуку корисної інформації у довідникових 

джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних технологій 

і критичного мислення; 
– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з фізичної 

культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та фізичного 

вдосконалення; 
– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися 

санітарно-гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-

оздоровчої діяльності; 
– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з 

фізичної культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 
– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для 

розвитку фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, 

бажання керуватися правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися, 

вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських 

спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях. 
        Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 
        При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 

санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4-х класах - 40 

хвилин. 
        Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 

«Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження 

учнів. 
         Навчальний час, передбачений на варіативну складову може бути 

використаний на предмети інваріантної складової, на проведення 

індивідуальних та групових занять. Варіативна складова навчального плану 

закладу освіти визначається закладом загальної середньої освіти самостійно, 

враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

освітніх потреб учнів, особливості регіону, рівень навчально-методичного та 

кадрового забезпечення закладу і відображається в навчальних планах закладів 

освіти. 
        Варіативна складова навчального плану використовується на проведення 

індивідуальних та групових занять з математики. 
        Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту». В ССПШ № 31 середня 
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наповнюваність 3-4 класів складає 12 учнів, допускається перевищення 

кількості учнів на 1 особу.. 
        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/вчителька у рамках 

кожної освітньої галузі.  
         Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких 

ключових компетентностей: 

 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; 
 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; 
 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; 
 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; 
 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; 
 екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи 

важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 
 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; 



29 

 

 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; 
 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;   
 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; 
 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 людьми. 
        Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації      

Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується 

використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють 

цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у 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») з урахуванням досягнень попереднього етапу 

розвитку здобувачів освіти. 
        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. 
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        Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова 

школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, 

інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого 

самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, 

рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших 

людей, збереження здоров’я. 
Основними формами організації освітнього процессу  є: 

 різні типи уроку з використанням інтерактивних методів навчання, 
 екскурсії, 
 віртуальні подорожі, 
 спектаклі, 
 квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час, 
 дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, 
 сюжетно-рольові ігри, 
 інсценізації, 
 моделювання, 
 ситуаційні вправи, 
 дитяче волонтерство тощо. 

        Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

Типової освітньої програми вчителі використовують внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та 

переносу умінь у нові ситуації. 
Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 
 

6. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів  освіти 

1-4 класаів 

       Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів  освіти 1-4 класаів 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  № 813 від 

13.07.2021 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання 

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

 У початковій школі впроваджується формувальне та підсумкове 

оцінювання. Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання 

у школі і триває постійно. Його спрямовують на з’ясування індивідуальних 

проблем в опануванні матеріалом та запобігання утруднень  на подальших 

етапах.  

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання за рік. В 3-4 

класах застосовується рівнева оцінка. Під час підсумкового оцінювання 

зіставляються навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами, 

визначеними в освітній програмі. 

        Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують 

способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у 
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знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 
        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. 

          Опис  інструментарію оцінювання освітнього процесу 
        З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування проводяться моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на шкільному рівні, а також на рівні окремих класів.      

Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації 

цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 
          

7. Складові внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

          Кадрове забезпечення освітньої діяльності. 

Викладання у початковій школі  повністю забезпечене кваліфікованими 

фахівцями. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності. 

Заклад має навчальні програми (таблиця 3), підручники, які мають гриф 

МОН (таблиця 5). 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності.  

Для учнів початкової школи  створюється цілісне і креативне освітнє 

середовище згідно з вимогами НУШ; за кожним класом закріплено окремий 

кабінет, а для проведення уроків інформатики  учні використовують 

можливості спеціалізованого кабінету. 

Якість проведення навчальних занять.  

За якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть 

персональну відповідальність. 

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Моніторинг проводиться згідно з вимогами навчальних програм та 

обліковується у класному журналі. 

Організація системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

- оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
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- 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; 

- моніторинг корекційно-розвиткової роботи із здобувачами освіти з 

порушеннями зору; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, 

тренінгах та післядипломну курсову підготов 

        Освітня програма початкової освіти ССПШ  № 31 передбачає досягнення 

учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 
        Реалізація освітньої програми початкової освіти ССПШ № 31 забезпечує 

 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. 
 

8. Специфіка закладу 

       Сумська спеціальна початкова школа № 31 Сумської міської ради є 

навчальним  закладом освіти компенсуючого типу для дітей з порушеннями 

зору.  Тому має свою специфіку. Відповідно до наказу МОН України № 917 від 

16.08.2018 року навчання учнів з порушеннями зору організовано відповідно до 

додатку 3 до Типової освітньої програми під редакцією О.Я. Савченко. 

      До інваріантної складової навчального плану внесена корекційно-

розвиткова складова.  

       Корекційно-розвиткова складова реалізується навчальними предметами: 

«Лікувальна фізкультура», «Ритміка», «Соціально-побутове орієнтування», 

«Розвиток мовлення», «Корекція  розвитку». 

           Корекційно-розвиткові заняття проводяться за програмами МОН 

України:  

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. 

Розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями зору» для 1-4 

класів закладів загальної середньої освіти для дітей з 

порушеннями зору (Гудим І.М., Костенко Т.М., Довгополова К.С.). 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 

1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (Скринникова С. В., 

Соляник Л. Д.). 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове 

орієнтування» для 1-4 класів спеціальних  
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закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями зору. 

(Легкий О. М.). 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична 

культура» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (Шеремет Б. Г.). 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи для 2-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі 

зниженим зором «Ритміка» (Бондаренко Ю. А.). 

       Учні навчаються за підручниками із збільшеним шрифтом, затвердженими 

МОН України.  

       Під час уроків педагоги застосовують форми і методи, які сприяють 

комфортному новчанню учнів, не допускаючи зорового перевантаження, та 

застосовуюють спеціальні методики для роботи з учнями, які мають порушення 

зору. 

       При використанні загальних методик для учнів проводиться необхідна 

адаптація їх процедури проведення: збільшення часу на експозицію завдань та 

малюнків, через труднощі зорового сприйняття, тому  домінуючим є 

вербальний спосіб. Тривалість зорової роботи не повиння перевищувати 15 

хвилин,  наочний матеріал адаптується по розміру та кольору, своєчасно 

проводяться хвилинки зорового розвантаження, тощо.  

        Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань спеціальної 

школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної 

поведінки здійснюється не лише в рамках навчального предмету «Фізична 

культура», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 

складових навчальних планів.  

       Варіативна складова навчального плану визначена закладом освіти 

самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та 

індивідуальні освітні потреби учнів, і відображена в навчальних планах.  

       Відповідно до рішення педагогічної ради закладу освіти від 30.08.2021 

року,  протокол № 1, навчальні екскурсії   проводяться протягом навчального 

року згідно з  календарними планами вчителів та  інструктивно-методичним 

листом МОН України від 06.02.2008 №1/9-61.  

 Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти здійснюється  педагогічний патронаж для осіб, які за станом 

здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою. 

       Державна підсумкова атестація у 4-х класах проводиться у вигляді 

підсумкових контрольних робіт, відповідно до наказу  відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 року № 1369 «Про 

затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 року № 8\32979.  

       У разі необхідності, відповідно до положення про дистанційне навчання,  

організовується  навчання за дистанційною формою.  
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Продовження додатку 1 

                                                                                       до освітньої програм 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  навчальних планів 1-4 класів 

 Сумської спеціальної початкової школи № 31    

Сумської міської ради 

        Навчальний план  розроблено відповідно до нормативних документів: 

- статті 53 Конституції України,  

- закону України  «Про освіту», 

- закону України «Про повну загальну середню освіту»,  

-  Указу президента України № 195/2020 від 25.05.2020 року «Про 

Національну стратегию розбудови безпечного і здорового освітнього  

середовища  у новій українській школі»,   

- Концепції  Нової української школи, (схвалена розпорядженням Кабінету 

міністрів України від 14 грудня 2016 року  № 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період  до 2029 року»),  

- наказу Міністерства освіти і науки України № 1021 від 13.07.2017 Про 

організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у 

загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня», 

- Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного 

стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 

серпня 2013 року, № 607,  

- постанови Кабінету міністрів України № 221 від 06.03.2019 року «Про 

затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-

реабілітаційний центр»,  

- наказів Міністерства освіти і науки України: 

- від 08 жовтня 2019 № 1272  «Про затвердження типових освітніх програм 

для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти»,   

- від 08 жовтня 2019  № 1273 «Про затвердження типових освітніх програм 

для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти»,  

- від 25.06.2018  № 693  «Про затвердження типової освітньої програми 

спеціальних закладів загальної середньої освіти  І ступеня для дітей з 

особливими освітніми потребами»,  

- від 26.07.2018 № 814 «Про затвердження Типової освітньої програми 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 

особливими освітніми потребами», 

- від 16.08.2018 № 917 «Про внесення змін у додатки до наказу 

Міністерства освіти і науки України № 814 від 26.07.2018 року, 

- від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної 

підсумкової атестації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  

                                                                               

http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
http://nmcdon.org.ua/index.php/joomla-pages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-pro-zahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku
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                                                                                 Продовження додатку 1 

                                                                               до освітньої програми  

                                                                                   

02.01.2019 року № 8/329 

- від 20 лютого 2002 № 128 «Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», 

- від 10.07.2019  № 955  «Про внесення змін до наказу  Міністерства освіти 

і науки України від 12.січня 2016 року № 8», 

- від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного 

навчання», 

-  від 13.07.2021 № 813 «Про затвердження рекомендацій щодо оцінювання 

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

- Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до 

улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затвердженими наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 114,  

- листів Міністерства освіти і науки України: 

      -  від 17.09.2019 № 1/9-581 «Про застосування державної мови в освітньому 

процесі»,  

      - від 09.08.2021 № 1/9-404 «Про переліки навчальної літератури та 

навчальних програм  рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 

використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021-2022 навчальному 

році», 

- Статуту Сумської спеціальної початкової школи № 31 Сумської міської 

ради, 

- Стратегії розвитку Сумської спеціальної початкової школи № 31 

Сумської міської ради на 2020-2025 навчальний рік. 

Навчальний план схвалений на засіданні педагогічної ради від 14.06.2021 

року, протокол № 6. 

Комунальна установа Сумська спеціальна початкова школа № 31   Сумської 

міської ради відповідно до Статуту є навчальним закладом компенсуючого 

типу для дітей з порушеннями зору.   

Заклад здійснює освітній процес українською мовою, за денною формою 

навчання, режим навчання – п’ятиденний, навчальні заняття проводяться в І 

зміну. За необхідності, заклад здійснює освітній процес за дистанційною 

формою, відповідно до чинних нормативних документів.  

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної 

середньої освіти здійснюється  педагогічний патронаж для осіб, які за станом 

здоров’я не можуть здобувати освіту за денною формою. 

 Заняття розпочинаються о 8.00 та закінчуються о 12.35. Тривалість уроків  



38 

 

                                                                              Продовження додатку 1 

                                                                                        до освітньої програми 

у 1-х класах – 35 хв., у 2-4-х – 40 хв.;  

У закладі  функціонує 11 виховних груп, в них 143 учні. Початок роботи 

виховних груп – 12.35, завершення – 18.30. 

           Мережа класів та орієнтовна кількість учнів (орієнтовно) 

 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Всього 

Класи 2 3 2 4 11 

Учнів 26 37 23 57 143 

Виховні 

групи 

2 3 2 4 11 

Учнів 26 37 23 57 143 

 

   Ліцензійний обсяг закладу – 143 учні.     

 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.  

Навчальний  план спеціальної початкової школи передбачає реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 

окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, до складу якої входять 

корекційно-розвиткові заняття, сформовану на державному рівні та варіативну 

складову.  

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

що дає можливість врахувати вікові особливості розвитку дітей. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4-х класів 

закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік:для 1 

класу – 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 навчальному плані ССПШ № 31 СМР  (Додаток 1).  

 Сумська спеціальна початкова школа № 31 працює за навчальним планом 

початкової освіти для спеціальних закладів  загальної середньої освіти з 

українською мовою навчання дітей з порушеннями зору, складеним за  

додатком 3 до Типової освітньої програми під редакцією О. Я. Савченко,  наказ 

МОН України № 917 від 16.08.2018 р. 

 Навчальні плани школи І ступеня складено на основі  Типових 

навчальних планів та програм, затверджених  Міністерством освіти і науки 

України та  передбачають  реалізацію освітніх галузей  навчального плану.   

 З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план 

містить усі предмети інваріантного складника, передбачені обраним варіантом 

навчального плану освітньої програми. 
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Клас Програми Навчальний план 

1-А 

1-Б 

 

 

 

 

 

 

 

2-А  

2-Б  

2-В 

 

 

 

 

 

 

3-А 

3-Б  

 

 

 

 

 

 

 

4-А 

4-Б 

4-В 

4-Г 

Типова освітня програма під 

редакцією О. Я. Савченко   

 

 

 

 

 

 

 

Типова освітня програма під 

редакцією О. Я. Савченко   

 

 

 

 

 

 

 

Типова освітня програма під 

редакцією О. Я. Савченко   

 

 

 

 

 

 

 

Типова освітня програма під 

редакцією О. Я. Савченко   

 

 

Навчальний план початкової освіти 

для спеціальних закладів  загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої 

програми під редакцією О. Я. 

Савченко,  наказ МОН України № 917 

від 16.08.2018 р.) 

 

Навчальний план початкової освіти 

для спеціальних закладів  загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої 

програми під редакцією О. Я. 

Савченко, наказ МОН України № 917 

від 16.08.2018 р.) 

 

Навчальний план початкової освіти 

для спеціальних закладів  загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої 

програми під редакцією О. Я. 

Савченко, наказ МОН України № 917 

від 16.08.2018 р.) 

 

Навчальний план початкової освіти 

для спеціальних закладів  загальної 

середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої 

програми під редакцією О. Я. 

Савченко, наказ МОН України № 917 

від 16.08.2018 р.) 

 

 

 Повноцінність початкової спеціальної освіти забезпечується інваріантною 

складовою навчального плану,  сформованою на державному рівні,  

варіативною  та корекційно-розвитковою складовими. 

 Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу  
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навчального закладу, запитів учнів та батьків, якісного складу педагогічних 

кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. 

Рішенням педагогічної ради від 14.06.2021 року, протокол № 6, години 

варіативної складової навчального плану використовуються: 

- на збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової: 

Клас Предмет Кількість годин 

1-А Навчання грамоти 1 год. 

1-Б Навчання грамоти 1 год. 

2-А Українська мова 1 год. 

2-Б Українська мова 1 год. 

2-В Українська мова 1 год. 

3-А Українська мова 1 год. 

3-Б Українська мова 1 год. 

4-А Українська мова 1 год. 

4-Б Українська мова 1 год. 

4-В Українська мова 1 год. 

4-Г Українська мова 1 год. 

11  11 год. 

 

- на індивідуальні заняття та консультації 

Клас Предмет Кількість годин 

3-А Математика 1 год. 

3-Б Математика 1 год. 

4-А Математика 1 год. 

4-Б Математика 1 год. 

4-В Математика 1 год. 

4-Г Математика 1 год. 

3-4 класи Математика 6 год. 

 При  розподілі варіативного складника навчального плану враховано 

гранично допустиме навантаження на одного учня відповідно до вимог Закону 

«Про повну загальну освіту», санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження, що передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 

20.04.2011  № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 

загальної освіти. 

 Корекційно-розвиткова складова реалізується навчальними 

предметами: «Лікувальна фізкультура», «Ритміка», «Соціально-побутове 

орієнтування», «Розвиток мовлення», «Корекція вад розвитку». 

Корекційно-розвиткові заняття проводяться за програмами МОН 

України:  

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Корекція розвитку. 
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Розвиток емоційно-вольової сфери дітей з порушеннями зору» для 1-4 класів 

закладів загальної середньої освіти для дітей з 

порушеннями зору (Гудим І.М., Костенко Т.М., Довгополова К.С.), 2016. 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 

1-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для 

сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (Скринникова С. В., 

Соляник Л. Д.), 2018. 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Соціально-побутове 

орієнтування» для 1-4 класів спеціальних  

закладів загальної середньої освіти для дітей з порушеннями зору. (Легкий О. 

М.), 2018. 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи «Лікувальна фізична 

культура» для 2-4 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладів для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором (Шеремет Б. Г.), 2016. 

- Програма з корекційно-розвиткової роботи для 2-4 класів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів для сліпих дітей та дітей зі 

зниженим зором «Ритміка» (Бондаренко Ю. А.), 2018. 

-  

Перелік освітніх галузей для 1-4-их класів, 

які працюватимуть за Типовою освітньою програмою для   закладів 

загальноїсередньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я.Савченко 

 (1-2 класи: наказ МОН України від  08.10.2019 року № 1272, 3 клас- наказ 

МОН України від 21.03.2018 від 08.10.2019 року № 1273) : 

 

Освітня галузь Навчальний предмет Клас Годин на  

тиждень 

Мовно-літературна Українська мова. 

Навчання грамоти 

1 8* 

Українська мова та  

читання 

 

2 8* 

Українська мова та 

літературне читання 

 

3 8* 

Українська мова та 

літературне читання 

 

4 8* 

Математична Математика 1-4 4 

Природнича, соціальна, 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та історична 

Я досліджую світ 1-4 3 
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Технологічна Трудове навчання  1-4 1 

Інформатика 2-4 1 

Мистецька Мистецтво: 

образотворче 

мистецтво 

1-4 1 

 Мистецтво: музичне 

мистецтво  

1-4 1 

* -  з урахуванням години за рахунок варіативної складової 

Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує 

формування всіх ключових компетентностей. 
Шляхом забезпечення компетентнісного підходу до навчання учні 

початкової школи мають набути основних ключових компетентностей, 

розроблених Міністерством освіти і науки України. А саме: 

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. 

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 та 

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. 
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7. Інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає 

опанування основ 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 умінь і навичок, 

необхідних 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 у житті 

класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних 

ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації, цінувати культурне 

розмаїття різних народів та ідентифікувати 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. 

Опанування основних ключових компетентностей враховується  при 

визначенні результатів навчання учня Нової української школи.  

Засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, 

навчальних предметів та предметних циклів є наскрізні лінії. 

Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які 

допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля вчителів-

предметників, класних керівників, усього педагогічного колективу на 

досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові 

компетентності. 

Наскрізна лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» спрямована на 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної 

свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до 

довкілля, усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження довкілля 

й розвитку суспільства. 
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1. Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» є 

формування відповідального члена громади й суспільства, який розуміє 

принципи й механізми його функціонування, а також важливість національної 

ініціативи. Ця наскрізна лінія освоюється через колективну діяльність – 

дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів 

готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності 

і думок. 

2. Завданням наскрізної лінії «Здоров'я і безпека» є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

3. Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» 

забезпечить краще розуміння молодим поколінням українців практичних 

аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо); сприятиме розвиткові 

лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі. 

Оцінювання в 1-4 класах здійснюється відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки  № 813 від 13.07.2021 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів 

загальної середньої освіти». 

У початковій школі впроваджується формувальне та підсумкове 

оцінювання. Формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання 

у школі і триває постійно. Його спрямовують на з’ясування індивідуальних 

проблем в опануванні матеріалом та запобігання утруднень  на подальших 

етапах.  

Об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання за рік. В 3-4 

класах застосовується рівнева оцінка. Під час підсумкового оцінювання 

зіставляються навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами, 

визначеними в освітній програмі. 

 Обсяг домашніх завдань визначається згідно Державних  санітарних 

норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму 

спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів)  для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або)  розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних 

центрів», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

20.02.2013 № 114. 

 Відповідно до ст. 10, розділу ІІІ Закону України  «Про повну загальну 

середню освіту» освітній процес у закладі освіти організовується в межах 

навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не 

менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. 

 Державна підсумкова атестація у 4-х класах проводиться відповідно до 

пункту 8 статті 12 Закону України «Про освіту» з метою моніторингу якості  
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освітньої діяльності  здобувачів освіти, результати якої не впливають на 

підсумкову оцінку за рік. 

 Відповідно до рішення педагогічної ради  від 30.08.2021 року, протокол 

№ 1, навчальні екскурсії проводяться протягом навчального року згідно з  

календарними планами вчителів та інструктивно-методичним листом МОН 

України від 06.02.2008 №1/9-61. 

 Структура навчального року (орієнтовно): 

І чверть:       01.09.2021 – 22.10.2021 

ІІ чверть:      01.11.2021 – 24.12.2021 

ІІІ чверть:     10.01.2022 – 18.03.2022 

ІV чверть:     05.04.2022 – 08.06.2022 

Канікули (орієнтовно) 

         Осінні канікули:     23.10.2021 – 31.10.2021 

         Зимові канікули:    25.12.2021 – 09.01.2022 

         Весняні канікули:   19.03.2022 – 27.03.2022 

 Навчальний рік закінчити  8 червня 2022 року. 

 Вивчення предметів у початкових класах у 2021-2022 навчальному році 

здійснюється за підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими 

МОН України для використання в навчальних закладах.  
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НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН 
для 1-х класів спеціальних закладів  загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої програми під редакцією О.Я. Савченко, 

наказ МОН України № 917 від 16.08.2018 р.) 
 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість  годин  

на тиждень по класах 

1-А     1-Б 

Мовно-літературна Українська мова. 

Навчання грамоти 

7+1 

 

7+1 

 

Англійська мова 2 2 

Математична Математика  4 4 

Природнича 

Соціальна і здоров’язбере- 

жувальна 

Громадянська та історична 

 

 

Я досліджую світ 

 

 

3 

 

 

3 

Технологічна Трудове навчання 1 1 

Мистецька Мистецтво: 

образотворче 

мистецтво 

1 

 

1 

 

Мистецтво: музичне 

мистецтво 

1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Усього 19+3+1 19+3+1 

Корекційно- 

розвиткова 

робота 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 

Розвиток мовлення  2 2 

Корекція   розвитку 3 3 

Лікувальна фізкультура 2 2 

Ритміка 1 1 

Усього 10 10 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення  предметів освітніх 

галузей, курсів за вибором, індивідуальних 

консультацій  та групових  занять 

 

1-1=0 

 

1-1=0 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження здобувача освіти 
20 20 

Усього  33 33 
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                                         НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН 
для 2-х класів спеціальних закладів  загальної середньої освіти з українськоюмовою 

навчання дітей з порушеннями зору (Додаток 3 до Типової освітньої програми під 

редакцією О.Я. Савченко, наказ МОН України № 917 від 16.08.2018 р.) 

Назва освітньої галузі Навчальні предмети Кількість  годин на тиждень 

по класах 

2-А 2-Б 2-В 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна Українська мова та  

читання 

7+1 

 

7+1 

 

7+1 

 

Англійська мова 2 2 2 

Математична Математика  4 4 4 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’язбережувальна 

Громадянська та 

історична 

 

 

 Я досліджую світ 

 

 

         3 

 

 

      3 

 

 

3 

Технологічна Трудове навчання 1 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 1 

Мистецька Мистецтво: 

образотворче 

мистецтво. 

1 

 

1 

 

1 

Мистецтво: музичне 

мистецтво 

1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 

Усього 20+3+1 20+3+1 20+3+1 

Корекційно- 

розвиткова 

робота 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 2 

Розвиток мовлення  2 2 2 

Корекція   розвитку 4 4 4 

Лікувальна фізкультура 2 2 2 

Ритміка 1 1 1 

Усього 11 11 11 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивчення освітніх галузей, 

курсів за вибором, індивідуальних консультацій  

та групових  занять 

     

   1-1=0 

 

1-1=0 

 

 

1-1=0 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження здобувача освіти 

21 21 21 

Усього  35 35 35 
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НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН 
для 3-х класів спеціальних закладів  загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої програми під редакцією О.Я. Савченко, 

наказ МОН України № 917 від 16.08.2018 р.) 

Назва освітньої 

галузі 

Навчальні предмети Кількість  годин  

на тиждень по класах 

3-А 3-Б 

Мовно-

літературна 

Українська мова та  

літературне читання 

7+1 7+1 

Англійська мова 2 2 

Математична Математика  4 4 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’язбере- 

жувальна 

Громадянська та 

історична 

 

 

 

Я досліджую світ 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Технологічна Трудове навчання 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 

Мистецька Образотворче мистецтво 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 

Усього 20+3+1 20+3+1 

Корекційно- 

розвиткова 

робота 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 

Розвиток мовлення  2 2 

Корекція   розвитку 4 4 

Лікувальна фізкультура 2 2 

Ритміка 1 1 

Усього 11 11 

Додаткові години для вивчення  предметів 

освітніх галузей, курсів за вибором, 

індивідуальних консультацій  та групових  

занять 

2-1=1 2-1=1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження здобувача освіти  
22 22 

Усього 36 36 
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                                         НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН 
для 4-х класів спеціальних закладів  загальної середньої освіти з українською мовою 

навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої програми під редакцією О.Я. Савченко, 

наказ МОН України № 917 від 16.08.2018 р.) 

Назва освітньої 

галузі 

Навчальні 

предмети 

Кількість  годин  

на тиждень у класах 

4-А 4-Б 4-В 4-Г 

Мовно-

літературна 

Українська мова та  

літературне читання 

7+1 7+1 7+1 7+1 

Англійська мова 2 2 2 2 

Математична Математика  4 4 4 4 

Природнича 

Соціальна і 

здоров’язбере 

жувальна 

Громадянська та 

історична 

 

 

Я досліджую світ 

  

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

Технологічна Трудове навчання 1 1 1 1 

Інформатична Інформатика 1 1 1 1 

Мистецька 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 

Фізкультурна Фізична культура 3 3 3 3 

Усього 20+3+1 20+3+1 20+3+1 20+3+1 

Корекційно- 

розвиткова 

робота 

Соціально-побутове 

орієнтування 

2 2 2 2 

Розвиток мовлення  2 2 2 2 

Корекція   розвитку 4 4 4 4 

Лікувальна 

фізкультура 

2 2 2 2 

Ритміка 1 1 1 1 

Усього 11 11 11 11 

Додаткові години для вивчення  

предметів освітніх галузей, курсів за 

вибором, індивідуальних консультацій  

та групових  занять 

2-1=1 2-1=1 2-1=1 2-1=1 

Гранично допустиме тижневе навчальне 

навантаження здобувача освіти 
22 22 22 22 

Усього 36 36 36 36 
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ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА 

 навчального  плану 

1- 4 класів 
 

для 1-4-х класів спеціальних закладів  загальної середньої освіти з українською 

мовою навчання дітей з порушеннями зору 

(Додаток 3 до Типової освітньої програми під редакцією О.Я. Савченко, 

наказ МОН України № 917 від 16.08.2018 р.), 

 

      Збільшення годин на вивчення предметів інваріантної складової 

 

Навчаль 

ний 

предмет 

 Кількість годин на тиждень по класах  
1-А 

 

 

1-Б 2-А 2-Б 2-В 3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всьо

го 

Навчання 

грамоти 1 

 

1 

 

  

        

2 

Українсь

ка мова 
 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Усього 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

 

 

 Індивідуальні консультації  та групові  заняття 

 

Навчальний 

предмет 

Кількість годин на тиждень 

3-А 3-Б 4-А 4-Б 4-В 4-Г Всього 

Математика 1 1 1 1 1 1 6 

Усього 1 1 1 1 1 1 6 

 

         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


