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Загальні положення освітньої програми 

 

Решетилівська загальноосвітня школа І ступеня забезпечує початкову                

освіту - це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає 

першому рівню Національної рамки кваліфікацій. Діяльність закладу у 

відповідності до освітньої програми  забезпечує подальше становлення 

особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток. Метою 

початкової освіти є гармонійний розвиток дитини, її талантів, здібностей та 

компетентностей відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей і потреб, формування цінностей, підтримка життєвого оптимізму, 

розвиток самостійності, творчості та допитливості. 

Освітня програма Решетилівської ЗОШ І Решетилівської міської Ради  

ступеня Полтавської області,  розроблена на виконання Закону України «Про 

освіту» від 05.09.2017р. № 2145-VІІІ, ст. 33 та ст. 15 Закону України «Про 

загальну середню освіту» (із змінами) – це єдиний комплекс освітніх 

компонентів, спланованих та організованих закладом для досягнення учнями 

визначених відповідним Державним стандартом початкової освіти. 

Освітня програма Решетилівської ЗОШ І ступеня розроблена на основі 

Державного стандарту початкової освіти (Постанова КМ України від 21.02.2018 

№ 87), Державного стандарту початкової освіти (Постанова КМ України від 

20.04.2011 № 462). В основу освітньої програми покладено типові освітні 

програми, розроблені МОН України та затверджені відповідними наказами: 

наказ МОН України № 268 від 21.03.2018 «Про затвердження типових 

освітніх та навчальних програм  для 1-2 класів закладів загальної середньої 

освіти»(типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти, 

розроблена під керівництвом Р.Шияна); 

наказ МОН України № 407 від 20.04.2018 «Про затвердження типової 

освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (для 2-4 

класів); 

Освітня програма Решетилівської ЗОШ І ступеня Решетилівської міської 

ради розроблена на 2018-2019 навчальний рік. 

1.Режим роботи та обсяг навчального навантаження 

Режим роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік – п’ятиденний. Заняття 

проводяться в одну зміну та розпочинаються о 8.30. Тривалість заняття для 

учнів 1-х класів – 35 хв, для 2-4 класів – 40 хв. Тривалість перерв – 15 хв, після 

2, 3 уроків – 25 хв. 



Відповідно до ст.16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018-

2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня та закінчується не пізніше 1 

липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр 

– 01 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – 14 січня по 24 травня 2019 року. 

Впродовж навчального року передбачені осінні канікули, зимові й весняні. 

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних 

досягнень в усіх класах та державної підсумкової атестації випускників 

початкової школи. 

Рішенням педагогічної ради навчальні екскурсії проводяться протягом 

навчального року під час осінніх та весняних канікул. 

Мова навчання – українська. 

У 1-4-х класах поділ на групи здійснюється при вивченні англійської 

мови, інформатики, української мови відповідно до чинних нормативів (наказ 

Міністерства освіти і науки України  від 20.02.2002 № 128, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 06.03.2002 за № 229/6517. 

 

2. Загальний обсяг навчального навантаження для учнів складає: 

Ступінь 

освіти 

Паралель Обсяг навчального 

навантаження (год) 

І ступінь 1 класи 805 

2 класи 875 

3 класи 910 

4 класи 910 

Разом:  3500 

 

Детальний розподіл навчального 3навантаження на тиждень окреслено у 

робочих навчальних планах (див. Додатки) 

-Додаток 1 – навчальний план початкової школи (1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г класи, за 

типовою навчальною програмою Р. Шияна), наказ МОН України № 268 від 

21.03.2018 р. «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-

2 класів закладів загальної середньої освіти»; 

-Додаток 2 – експериментальний навчальний план початкової школи 

експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів (2-Б, 2-В класи) в 

межах дослідницько-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою 

«Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової 



освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти» згідно з додатком до наказу МОН України від 16.08.2017 № 11181; 

- Додаток 3 – навчальний план початкової школи (2-А, 3-Б,3-В, 4-А, 4-В, 4-Г 

класи), додаток 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про 

затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І 

ступеня (для 2-4 класів); 

- Додаток 4 – навчальний план початкової школи (2-Г, 3-А, 4-Б) класи з 

поглибленим вивченням іноземної мови), додаток №4 до наказу МОН молоді і 

спорту від 10.06.2011 №572). 

 

3. Загальні особливості навчального плану 

 

Навчальним планом Решетилівської ЗОШ І ступеня Решетилівської міської 

ради передбачається реалізація освітніх галузей базового навчального плану 

Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони 

охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та 

варіативну складову, в якій передбачено додаткові голини на підсилення 

основних предметів та курси за вибором. 

Навчальний план на 2018-2019 навчальний рік в початковій школі дає 

цілісне уявлення про зміст і структуру І рівня освіти, встановлює погодинне 

співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає 

гранично допустиме тижневе навантаження учнів, передбачає реалізацію 

освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 

окремі навчальні предмети. 

Мистецька освітня галузь  у 1-х класах буде реалізовуватись через окремі 

предмети: «Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво». 

З метою ефективної реалізації галузі «Мистецтво» та розвитку творчих 

здібностей  в 2-4 класах інтегрований курс «Мистецтво» буде реалізовуватись 

через вивчення окремих предметів «Образотворче мистецтво» та «Музичне 

мистецтво». 

Освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» реалізується через вивчення 

окремих предметів «Основи здоров’я», «Фізична культура» та «Хореографія» за 

рахунок варіативної складової. 

Освітня галузь «Мови і література» реалізовується через інтегрований курс 

«Українська мова» у 1 класах та 2 пілотних  класах, навчальні предмети 

«Українська мова» та «Літературне читання» в 2-4 класах. 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через курс «Я у світі» (3-

4 класи). 



Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове 

навчання» та «Інформатика» у 2-4 класах. 

 

З метою створення передумов для поглибленого вивчення англійської мови 

збільшено вивчення годин англійської мови у 2-Г, 3-А, 4-Б класах (додаток 4 

навчального плану закладу). 

 

4. Очікувані результати здобувачів освіти 

Освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході. 

Реалізація освітньої програми закладу забезпечує всебічний розвиток 

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

до вікових та психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей 

та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її 

готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві. 

Вимоги до результатів навчання в освітній програмі Решетилівської ЗОШ І 

ступеня Решетилівської міської ради визначаються з урахуванням 

компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові 

компетентності. 

Очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів початкової 

освіти подано за змістовими лініями, поданими в Державному стандарті  

початкової освіти, які має реалізувати вчитель паралельно в рамках кожної 

освітньої галузі та відповідно обов’язковим результатом навчання. 

Зміст освітньої програми для здобувачів освіти І ступеня має потенціал для 

формування ключових компетентностей. 

► Вільне володіння державною мовою: вміння усно й письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти 

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 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: виявлення простих математичних 

залежностей у 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 в галузі природничих наук, техніки й технологій: 

допитливість, 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: 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: усвідомлення основи екологічного 

природокористування дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження 

природи для сталого розвитку суспільства  

► Інформаційно-комунікаційна компетентність: опанування основою 

цифрової грамотності для розвитку і спілкування здатність безпечного та 

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у 

навчанні та інших життєвих ситуаціях  

► Навчання впродовж життя: опанування уміннями і навичками, 

необхідними для подальшого навчання організація 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: усвідомлення ідей демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

рівних прав і можливостей співпраця з іншими особами для досягнення 

спільної мети активність у житті класу та школи повага до прав інших осіб 

уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із 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: 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: 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 

Спільне для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, висловлювати свою думку усно й письмово, критичне й системне 

мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, 

вміня конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, 

розв’язувати проблеми, співпрацювати в команді. 



Освітня програма Решетилівської ЗОШ І ступеня передбачає досягнення 

учнями навчальних результатів (компетентностей), визначених Державним 

стандартом. 

Очікувані результати навчання (компетентності) здобувачів освіти подано за 

змістовими лініями, які має реалізувати вчитель паралельно в рамках кожної 

освітньої галузі та відповідно обов´язковим результатам навчання. 

Зміст освітньої програми має потенціал для розвитку компетентностей.  

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне 

читання, англійська мова) ставить за мету 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. 

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний 

розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами 

математичної діяльності, формування математичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, 

природнича освітні галузі («Я досліджую світ»)  можуть реалізовуватись 

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету 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.  

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). 

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 

2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. За 

результатами формування предметної компетентності 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. 

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології) ставить за мету 

розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, 

формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, 

необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, 

культурного й національного самовираження. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», 

«Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище 

соціалізації». 

Мистецька освітня галузь (мистецтво або музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво) ставить за мету 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. 

Реалізація поставленої мети 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. 

Фізкультурна освітня галузь  (фізична культура) ставить за мету 

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. 



  Формування ключових компетентностей у закладі як уміння вчитися, 

ініціативність, підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб 

життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу 

засобами усіх предметів. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і 

загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних 

циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. 

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, зрештою, усього педагогічного колективу на 

досягненні життєво важливої для учня й суспільства мети, увиразнити ключові 

компетентності. 

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток» – це 

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. 

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, робота в групі, проекти тощо, яка розвиває в учнів 

готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності 

і думок. 

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. 

Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» 

забезпечить краще розуміння практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування 

тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, здатності успішно діяти в 

технологічному швидкозмінному середовищі. 

 Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

здійснюється на суб’єкт-суб´єктних засадах, систематичного відстеження 

їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-

оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. 

Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного 

здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не 



передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному 

обліку з боку адміністративних органів.  

Упродовж навчання у 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 учнів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному, поточному та 

підсумковому (бальному) 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.  

 

5. Вимоги до осіб, що можуть розпочинати 

 навчання за цією освітньою програмою. 

 

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають 

враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. Початкова освіта 

здобувається, як правило, з шести-семи років (відповідно до Закону України 

«Про освіту»). Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття початкової освіти за інших умов. 

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, 

Решетилівська ЗОШ І ступеня 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. 

Зарахування, відрахування та переведення учнів до іншого закладу 

здійснюється у відповідності до вимог Порядку зарахування, відразування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 

16.04. 2018 року № 367. 



Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти за інклюзивною формою навчання, що визначені чинним 

законодавством. 

 

6. Форми організації освітнього процесу та методи викладання  

 

Основною формою організації освітнього процесу в Решетилівській ЗОШ 

І ступеня є урок та його типи: 

- формування компетентностей; 

- розвитку компетентностей; 

- перевірки та оцінювання досягнення компетентностей; 

- корекції основних компетентностей; 

- комбінований урок. 

Також формами організації освітнього процесу можуть бути: 

-  екскурсії; 

- віртуальні подорожі; 

- спектаклі; 

- квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час; 

- інтерактивні уроки; 

- інтегровані уроки; 

- відео-уроки; 

- проблемні уроки.  

Якісні результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні 

через практику інтерактивних форм і методів навчання: 

- дослідницькі,  

- інформаційні,  

- мистецькі проекти,  

- сюжетно-рольові ігри,  

- інсценізації,  

- моделювання,  

- ситуаційні вправи,  

- екскурсії,  

- дитяче волонтерство тощо. 

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 

конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 

 

 

 

 



7. Опис та інструменти системи 

 внутрішнього забезпечення якісної освіти 

 

Система внутрішнього забезпечення якості в Решетилівській ЗОШ І 

ступеня складається з наступних компонентів: 

- кадрове забезпечення освітньої діяльності; 

- навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється 

через роботу педагогічної ради, НМР, шкільних предметних методичних 

обєднань, діяльність шкіл вищої педагогічної майстерності та 

вдосконалення педагогічної майстерності ; 

- матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:обладнання 

класних кімнат, спортивної зали, кабінету інформатики, актової зали, 

бібліотеки, кабінету психолога, ігрового та спортивного майданчика, 

медичного кабінету; 

- якість проведення навчальних занять забезпечується через перспективний 

план (поточний на 1 рік) плану внутрішнього контролю та керівництва. 

Відповідно до нього передбачено фронтальний контроль: математика; 

тематичний контроль: основи здоров’я та трудове навчання.; 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

Робочий навчальний план 

Решетилівської ЗОШ І ступеня 

на 2018-2019 навчальний рік 

(Наказ МОН України від 21.03.2018 №268) 
Навчальні предмети 

 

Кількість годин на тиждень у класах 

1-А 1-Б 1-В 1-Г 

Українська мова 

 

5 6 5 6 

Математика 3 3 3 3 

Мистецтво: музика  

Мистецтво:образотворче мистецтво 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

(галузі: для 1 класу: мовно-літературна(2), 

математична (1), природнича (2), 

технологічна(1), соціальна і 

здоров’язбережна (0,5), громадянська та 

історична(0,5).  

7 7 7 7 

Іноземна мова 2 2 2 2 

Фізична культура 3 3 3 3 

Усього 19+3 20+3 20+3 20+3 

Додаткові години на предмети 

інваріантної складової, курси за вибором, 

індивідуальні та групові заняття, 

консультації 

1 1 1 1 

Курси за вибором     

Хореографія  1 - 1 - 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня (без урахування 

часу на заняття з фізичної культури, 

індивідуальні та групові заняття) 

20 20 20 20 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, 

що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

23 23 23 23 

Іноземна мова 2 2 2 2 

Українська мова  5 - 5 - 

             

 

Директор школи      Л.І.Москаленко 

 

 



Додаток 2 

Робочий навчальний план 

Решетилівської ЗОШ І ступеня 

на 2018-2019 навчальний рік 

( експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів,                                             

Наказ МОН  від 16.08.2017 №1181) 
Навчальні предмети 

 

Кількість годин на тиждень у класах 

2-Б 2-В 

Українська мова 

 

5 5 

Математика 3 3 

Мистецтво: музика  

Мистецтво:образотворче мистецтво 

1 

1 

1 

1 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» 

(галузі: для 2 класу: мовно-літературна(2), 

математична (1), природнича (2), 

технологічна(1), соціальна і 

здоров’язбережна (0,5), громадянська та 

історична(0,5).  

7 7 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»: 

Інформатика 
1 1 

Іноземна мова 3 3 

Фізична культура 3 3 

Усього 21+3 21+3 

Додаткові години на предмети 

інваріантної складової, курси за вибором, 

індивідуальні та групові заняття, 

консультації 

1 1 

Курси за вибором   

Хореографія  1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня (без урахування 

часу на заняття з фізичної культури, 

індивідуальні та групові заняття) 

22 22 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, 

що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

25 25 

Іноземна мова 3 3 

Інформатика  1 1 

Українська мова  5 5 

         

 

 

Директор школи      Л.І.Москаленко 



                                                                        

  Додаток 3 
 

Робочий навчальний план 
Решетилівської ЗОШ І ступеня  на 2018-2019 навчальний рік зі змінами 

(додаток 1 до наказу МОН молоді і спорту від 10.06.2011 №572) 

 

Освітні галузі Навчальні 

предмети 

Кількість годин на тиждень у класах 

2-А 3-Б 3-В 4-А 4-В 4-Г 

Мови і літератури Українська мова 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1 

(мовний і л-й 

компоненти) 

       

Іноземна мова  2 2 2 2 2 2 

Математика Математика 4 4 4 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2 2 

Суспільствознавс

тво 

Я у світі - 1 1 1 1 1 

Мистецтво Мистецтво / 

музичне 

мистецтво, 

образотворче 

мистецтво 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Технології Трудове 

навчання 

1 1 1 1 1 1 

 Інформатика 1 1 1 1 1 1 

Здоров’я і 

фізична культура 

Основи здоров’я 1 1 1 1 1 1 

 Фізична 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Усього  21+3 22+3 22+3 22+3 22+3 22+3 

Додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної складо- вої, 

курсів за вибором, прове-дення 

індивідуальних консуль- тацій та 

групових занять 

2 2 2 2 2 2 

Курси за вибором 

Хореографія 1 1 1 1 1 1 

Гранично допустиме тижневе 

навантаження на учня 

22 23 23 23 23 23 

Сумарна кількість навчальних 

годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

25 26 26 26 26 26 

Інформатика - 1 1 1 1 1 

Іноземна мова - - - 2 2 2 

Українська мова - - - 4 4 4 

                                                                                                                         

 

Директор школи      Л.І.Москаленко 

 

 



Додаток 4 

Робочий навчальний план 

Решетилівської ЗОШ І ступеня 

на 2018-2019 навчальний рік 

( поглиблене вивчення іноземної мови, додаток №4 до наказу  
МОН молоді і спорту від 10.06.2011 №572) 

Освітні 

галузі 

Навчальні предмети 

 

Кількість годин на тиждень у класах 

2-Г 3-А 4-Б 

Загальноосвітній цикл  

Мови і 

 літератури 

Українська мова 

 

7+1 7+1 7 

(мовний і 

літературний 

компоненти) 

    

Іноземна мова  3 3 4 

Математика Математика 4 4 4 

Природознавство Природознавство 2 2 2 

Суспільствознавс

тво 

Я у світі - 1 1 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 

Образотворче 

мистецтво 

1 1 1 

Технології Трудове навчання  1 1 1 

Інформатика  1 1 1 

Здоров’я і  

фізична  

культура 

Фізична культура 3 3 3 

 Основи здоров’я 1 1 1 

Усього 22+3 23+3 23+3 

Додаткові години на предмети 

інваріантної складової, курси за вибором, 

індивідуальні та групові заняття, 

консультації 

2 2 1 

Курси за вибором  

Хореографія 1 1 1 

Гранично допустиме навчальне 

навантаження на учня (без урахування 

часу на заняття з фізичної культури, 

індивідуальні та групові заняття) 

22 23 22 

Сумарна кількість навчальних годин 

інваріантної і варіативної складових, 

що фінансується з бюджету (без 

урахування поділу класів на групи) 

26 27 27 

Іноземна мова 3 3 4 

Інформатика 1 1 1 

Директор школи      Л.І.Москаленко 


