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Освітня програма
Залізнопортівського закладу загальної середньої освіти І ступеня
Загальні положення освітньої програми
Залізнопортівського закладу загальної середньої освіти І ступеня

Цикл 1-2 клас

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й
організації закладом початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для
досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом
початкової освіти.
Освітня програма визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання
здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;
- перелік та 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 освітньої програми додано навчальні
плани, що пропонує підхід до організації освітнього процесу ( додаток 1).
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних
програмах.
Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Освітню програму укладено за
такими освітніми галузями:
Мовно-літературна, у тому числі:
Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та
літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ1)
Іншомовна освіта (ІНО)
Математична (МАО)
Природнича (ПРО)
Технологічна (ТЕО)
Інформатична (ІФО)
Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)
Громадянська та історична (ГІО)
Мистецька (МИО)
Фізкультурна (ФІО)
Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних
цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має
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реалізувати вчитель/ вчителька у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання
здобувачів освіти подано за змістовими лініями .
Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та
розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал,
на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові
результати навчання.
Оскільки Освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми/ тези
рубрики «Пропонований зміст» 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, дитяче волонтерство тощо.
Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Початкова
освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального
року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж
навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести
років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням
батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного
року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової
освіти з іншого віку.
Освітня програма закладу початкової освіти має передбачати досягнення здобувачами
освіти результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом
початкової освіти.

Т.в.о. директора школи

Т.Л.Маляренко
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Таблиця № 1
до освітньої програми
середньої освіти І ступеня
Залізнопортівського
закладу середньої освіти

Навчальний план початкової освіти з українською мовою навчання
Кількість годин на тиждень у
класах

Навчальні предмети

1
5+1
2
3
7
2
3
20+3+1

Українська мова
Іноземна мова
Математика
Я досліджую світ*
Мистецтво**
Фізична культура ***
Усього
Гранично допустиме тижневе навчальне
навантаження на учня

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без
урахування поділу класів на групи)

23
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Таблиця 2
до освітньої програми
середньої освіти І ступеня
Залізнопортівського
закладу середньої освіти

Реалізація варіативної складової навчальних планів
Клас

Варіативний
складник

Програма

1

Додаткова година
на вивчення
предмету
українська мова

Автор

Кількість
годин
1

Таблиця 3
до освітньої програми
середньої освіти І ступеня
Залізнопортівського
закладу середньої освіти
Кадрове забезпечення освітньої діяльності
№ П.І.Б. вчителя

Спеціальність
за якою працює

Кваліфікаці
йна
категорія

Стаж
роботи

Клас Предмет
викл
адан
ня
Укр. мова
1

1

Сукач Валентина Вчитель
Василівна
початкових
класів

Вища
категорія

22

2

Мельничук Інга
Олександрівна

Вчитель англ.
мови

Вища
категорія

21

1

Англ. мова

3

Козловець

Вчитель фіз.

І категорія

18,11

1

Фізична

5

Математика
Літературне
читання
Я досліджую
світ
Мистецтво

Руслан Іванович

культури

культура

Таблиця 4
до освітньої програми
середньої освіти І ступеня
Залізнопортівського
закладу середньої освіти

Перелік навчальних програм
для учнів Залізнопортівського ЗЗСО середньої освіти І ступеня
(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)
№
Назва навчальної програми
п/п
1
Типова освітня програма розроблена під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 клас
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Додаток 1
Наказ МОН України
від 21.03.2018 №2068
«Про затвердження типових програм 1-2 класів»
Додаток 1
Навчальний план початкової освіти
з українською мовою навчання

Навчальний план для початкової школи з навчанням українською мовою

Навчальні предмети
Українська мова
Іноземна мова
Математика
Я досліджую світ*
Мистецтво**
Фізична культура ***
Усього
Додаткові години на вивчення предметів українська мова
Гранично допустиме тижневе навчальне
навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без
урахування поділу класів на групи)

Кількість годин
на тиждень
у класах
1
5+1
2
3
7
2
3
19+3+1

Учитель
Сукач В.В.
Мельничук І.О.
Сукач В.В.
Сукач В.В.
Сукач В.В.
Козловець Р.І.

20
23

*
Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого
предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, інформатична, соціальна і
здоровʹязбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 класу, 5 – для 2 -4 класу
**
Інтегрований предмет або окремі предмети «Образотворче мистецтво» і «Музичне
мистецтво»
*** Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення
гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються
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