
Освітня програма І ступеня навчання (1 клас) 

Загальні положення освітньої програми 
І ступеня навчання (1 клас) 

Освітню програму для 1 класу розроблено відповідно до Закону України «Про 
освіту», Державного стандарту початкової освіти та відповідно до наказу МОН 
України від 21.03.2018 р. № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних 
програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти». Програму побудовано 
із врахуванням таких принципів: 

дитиноцентрованості і природовідповідності; 
узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 
науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 
наступності і перспективності навчання; 
взаємозв'язаного формування ключових і предметних 
компетентн остей; 

логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних 
компетентностей; 
можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані 
курси; 
творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 
адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 
можливостей, потреб та інтересів дітей. 

Освітня про)рама визначає: 
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей; 

- перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими 
лініями; 

- орієнтовну тривалість і можливі взаємозв'язки освітніх галузей, 
предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної 
послідовності їхнього вивчення; 

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 
системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою. 

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 
можливі взаємозв'язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

До типової освітньої програми додано навчальний план, що пропонує підхід до 
організації освітнього процесу (Додаток 1). 

Логічна послідовність вивчення предметів. 
Логічна послідовність вивчення предметів^озкривається у відповідних 

навчальних програм. 



Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. 
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями: 

Мовно-літературна 
Іншомовна освіта 
Математична 
Я досліджую світ 
Технологічна 
Мистецька 
Фізкультурна 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. 
Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті 

початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної 
галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими 
лініями і співвіднесено з обов'язковими результатами навчання, визначеними 
Державним стандартом початкової освіти. 

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів таких ключових 
комнеї сіп мос гей: 

1) вільне володіння державною мовою; 
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; 
3) математична компетентність; 
4) компетентності у галузі природничих наук; 
5) інноваційність; 
6) екологічна компетентність; 
7) культурна компетентність 

Оскільки освітня програма грунтується на компетентнісному підході, теми/ тези 
рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам'ятовування учнями 
визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, 
уявлень через досвід практичної діяльності. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. 
Очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, 

якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання - дослідницькі, 
інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, 
ситуаційні вправи, екскурсії тощо. 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. 
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня 
поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття 
початкової освіти нього ж навчального року. Особи з особливими освітніми 
потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку. 


