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(Початкова  школа І ступеня) 

 

Загальні положення  

 

Освітня програма Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Львівської області (Початкова школа І ст.) розроблена на 2021-2022 навчальний 

рік   відповідно до статті 33 Закону України «Про освіту», прийнятого 

05.09.2017, що набув чинності 28.09.2017,  постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 лютого 2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти», наказів Міністерства освіти і науки України №268 від 

21.03.2018 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2 

класів закладів загальної середньої освіти»,  відповідно до  наказів 

№405,406,407,408 від 20.04.2018, згідно рекомендацій листа Міністерства освіти 

і науки України №1/9-254 від 20.04.2018 «Щодо типових освітніх програм для 2-

11 класів»: 

− Для учнів 1-2-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 

авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  

№ 268 від 21.03.2018 

− Для учнів 3-4-х класів відповідно Типової освітньої програми НУШ-2 

авторського колективу під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  

№ 1273від 08.10.2019 

−  

 

Освітня програма Дрогобицького ліцею Дрогобицької міської ради 

Львівської області (Початкова школа І ст.)(далі - освітня програма) окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації Дрогобицьким ліцеєм 

Дрогобицької міської ради Львівської області (далі – ліцей) єдиного комплексу 

освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, 

визначених Державним стандартом початкової (далі – Державний стандарт).  

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – адаптаційно-ігровий 1–2 класи 

і основний 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб 

дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх 

досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

Типову освітню програму для 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного 

стандарту початкової освіти. У програмі визначено вимоги до конкретних 

очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного 

навчального предмета чи інтегрованого курсу.  

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 

компетентностей; 

-      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. 

Типова освітня програма визначає: 

 

загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

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

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які 

подані в рамках навчальних планів; 

очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, 

перелік яких наведено в таблиці 1; пропонований зміст окремих предметів, які 

мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на 

офіційному веб-сайті МОН);  

форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією Типовою освітньою 

програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і 

можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін: 

для 1-х класах 805 годин/навчальний рік 

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,  

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,  

для 4-хкласів – 910 годин/навчальний рік.  

 Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані  (далі –навчальний план). Навчальний план передбачає 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту 

через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на 

державному рівні, та варіативну, у якій передбачено додаткові години на 

вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та 

групові заняття, консультації. 

Навчальний план на 2021/2022  н.р.  складений 

відповідно до наказів МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження 

типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів»,від 08.10.2019 №1273 

«Про затвердження типових освітніх  програм для 3-4 класів закладів загальної 

середньої освіти». 

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-



 
 

гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хв, у 2-4 класі – 

40 хвилин. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів 

навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, 

забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у програмі. 

Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів. 

Поділ класів на групи здійснюється при викладанні «Інформатика» 

у              1-4 класах згідно з вимогами нормативів наповнюваності, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128 

«Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних 

закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

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

окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» .  

Враховуючи  особливості організації освітнього процесу та індивідуальних 

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

кадрового забезпечення закладу, навчальний час, передбачений на варіативну 

складову, може бути використаний на предмети освітніх галузей, на проведення 

індивідуальних консультацій та групових занять. 

 Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України 

"Про загальну середню освіту". 

   Освітня програма може мати корекційно-розвивальний складник для осіб 

з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими потребами 

тривалість здобуття початкової освіти може бути подовжена. 

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  

Навчальний план для 1-4 класів ліцею розроблено відповідно до 

Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження 

та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових 

предметів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття 

тощо. 

В навчальних планах зазначено кількістьтижневих годин на вивчення 

базових предметів, що має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів 

навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандандарту. 

Ліцей при складанні своїх навчальних планів може збільшувати кількість 

годин на вивчення базових  предметів за рахунок додаткових годин. 

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їхнє навчання в 

закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). 

Так, у ліцеї за рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється 

враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (фізична культура 

та ін.) у позашкільних закладах. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті.Зберігаючи наступністьіз 



 
 

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. 

         Випускник І ступеня володіє такими компетентностями: 

1) громадянська компетентність - здатність людини активно, відповідально 

та ефективно реалізовувати права та обов’язки з метою розвитку 

демократичного суспільства; 

2) ключова компетентність - спеціально структурований комплекс якостей 

особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих 

сферах діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів; 

3) комунікативна компетентність - здатність особистості застосувати у 

конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з навколишніми і 

віддаленими людьми та подіями, навички роботи у групі, володіння різними 

соціальними ролями; 

4) міжпредметна компетентність - здатність учня застосувати щодо 

міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності та 

ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних 

галузей; 

5) міжпредметні естетичні компетентності - здатність орієнтуватися в 

різних сферах життєдіяльності, що формується під час опанування різних видів 

мистецтва. Предметними мистецькими компетентностями, у тому числі 

музичними, образотворчими, хореографічними, театральними, екранними, є 

здатність до пізнавальної і практичної діяльності у певному виді мистецтва; 

6) предметна компетентність - освоєний учнями у процесі навчання досвід 

специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового 

знання, його перетворенням і застосуванням; 

7) предметна математична компетентність - особистісне утворення, що 

характеризує здатність учня (учениці) створювати математичні моделі процесів 

навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час 

розв’язування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач; 

8) предметна природознавча компетентність - особистісне утворення, що 

характеризує здатність учня розв’язувати доступні соціально і особистісно 

значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними 

об’єктами природи у сфері відносин "людина - природа"; 

9) соціальна компетентність - здатність особистості продуктивно 

співпрацювати з різними партнерами у групі та команді, виконувати різні ролі та 

функції у колективі. 

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 особами. 

Випускник 1 класу вміє сприймати, аналізувати, інтерпретувати усну 

інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, вміє 

самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, 



 
 

висловлювати своє ставлення до прочитаного, має повноцінні навички письма, 

виконання арифметичних дій, розрізнення геометричних фігур за їх істотними 

ознаками, вміє знаходити інформацію, взаємодіяти з іншими через мистецтво в 

середовищі, ініціативний та активний у процесі рухливих ігор. 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному 

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

кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у 

формування ключових компетентностей учнів, окреслених Типовими освітніми 

програмами. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та 

громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 

фінансова грамотність» спрямоване наформування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

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. Доцільно, де це можливо, не лише показувати 

виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості перевіряти його на 

практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньо предметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального 

матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних 

компетентностей, окремих 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. 

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через: 

організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища 

навчання; 

окремі предмети – виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета 

проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються 

надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів 

при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого 

предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний 



 
 

із конкретною наскрізною темою; 

предмети за вибором;  

роботу в проектах;  

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків. 

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. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту 

із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного 

виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-

наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації 

спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових 

компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі 

міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-

інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх 

використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень 

їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального 

матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.  

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. 

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

досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.  

Період життя дитини від п’яти до шести (семи) років (старший дошкільний 

вік) визначається цілісною зміною її особистості, готовністю до нової соціальної 

ситуації розвитку. Пріоритетом цього процесу є формування і розвиток базових 

особистісних якостей дітей: спостережливості, допитливості, довільності 

поведінки, міжособистісної позитивної комунікації, відповідальності, 

діяльнісного і різнобічного освоєння навколишньої дійсності та ін. Потенційно 

це виявляється у певному рівні готовності дитини до систематичного навчання – 

фізичної, соціальної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, творчої. 

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 здоровя. 

Перелік та пропонованийзмістосвітніхгалузей. Типову 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) 

 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальнихпрограмах. 

Форми організації освітнього процесу. Основними формами організації 

освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, спектаклі, 

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

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи 

конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних 

очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів. 

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.      

 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. 

Як передбачено статтею 17 Закону України «Про загальну середню 

освіту», закінчується навчальний рік проведенням підсумкового 

оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної 

підсумкової атестації  випускників І ступеня. Перелік предметів державної 

підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України, 

терміни їх проведення - навчальним закладом. 

Тривалість уроків становить у 1 класі – 35 хв, у 2-4 класах  –  40 хвилин. 

1. 8.00 – 8.35                                                         1.  8.00 – 8.40 

2. 8.55 – 9.30                                                         2.  8.55 – 9.35 

3. 9.50  - 10.25                                                       3.  9.50  - 10.30 

4. 10.45 – 11.20                                                     4.  10.45 – 11.30 

5. 12.00 – 12.35                                                     5.  12.00 – 12.40 

6.  12.55 – 13.35 
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Навчальні екскурсії та практика учнів  організовуються відповідно до 

інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 

06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-

виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної 

практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та рішення педради. 

   Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних 

досягнень, які структуровані у навчальних програмах, за предметами. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому 

(бальному) оцінюванню. 
Навчальні досягнення учнів у 3–4-му класах підлягають формувальному та 
підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню.  
Формувальне оцінювання має на меті:  
 відстежувати навчальний поступ учнів;  

 вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку дитини;  

 діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання;  

 вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню;  

 аналізувати реалізацію освітньої програми та Державного стандарту початкової 
освіти, ухвалювати рішення щодо корегування навчальної програми і методів 
навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;  

 запобігати побоюванням дитини помилитися;  

 плекати впевненість у власних можливостях і здібностях.  
 
Орієнтирами для оцінювання навчальних досягнень учнів (формувального і 
підсумкового) є окреслені в цьому документі очікувані результати навчання, об’єднані 
за галузями та проіндексовані відповідно до обов’язкових результатів навчання 
Державного стандарту початкової освіти.  
Очікувані результати навчання слід використовувати для:  
 встановлення цілей уроку, окремих видів діяльності учнів, вправ тощо;  

 постійного спостереження за навчальним поступом учня/ учениці3 з боку вчителів, 
батьків і самих учнів;  

 поточного, зокрема й формувального, оцінювання;  

 підсумкового оцінювання (для другого циклу навчання).  
 
При цьому особливості учня / учениці можуть впливати на темп навчання, внаслідок 
чого діти можуть досягати вказаних результатів раніше або пізніше від завершення 
зазначеного циклу чи рівня.  
На основі очікуваних результатів навчання вчитель/ учителька може формулювати 
індивідуальні результати навчання учня/ учениці відповідно до опанування ним/ нею 
конкретного вміння (напр., намагається визначати ключові слова, визначає ключові 
слова, впевнено визначає ключові слова тощо), таким чином відстежуючи поступ учня 
за конкретний проміжок часу (напр., за два місяці).  

Спостереження за навчальним поступом учнів та оцінювання цього 

поступу розпочинається з перших днів навчання дитини у школі і триває 

постійно. Невід’ємною частиною цього процесу є формування здатності 

учнів самостійно оцінювати свій поступ. 

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. 

Учні мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових 

консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна 

підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти, та 

з яких рівень досягнутих результатів навчання менше середнього рівня 

результатів навчання учнів відповідного року навчання у початковій школі. Ці 

консультації проводять вчителі у межах педагогічного навантаження. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту". 

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

 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. 

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. 

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 

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 ліцею; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

рівня педагогічних працівників. 

Освітня програма ліцею передбачає досягнення учнями результатів 

навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. 

Освітня програма ліцею сформована на основі Типової освітньої 

програми,. Її схвалює педагогічна рада ліцею та затверджує директор.  

Освітня програма ліцею та перелік освітніх компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою, оприлюднюються навеб-сайті ліцею. 

На основі освітньої програми ліцей складає та затверджує навчальні плани, 

що конкретизують організацію освітнього процесу 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 
        

 

 

 



 
 

 

                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

       Директор ліцею  О.В.Заяць 

 

 

Навчальний план Початкової школи Дрогобицького ліцею 

на 2021-2022 навчальний рік 
 

Навчальні предмети 
Кількість годин на тиждень у класах 

1 2 3 4 

Українська мова 5 5 5 5 

Іноземна мова 2 3 3 3 

Математика 3 3 4 4 

Я досліджую світ* 
7 8 

7 

 
7 

Інформатика - - 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 1 1 

Музичне мистецтво 1 1 1 1 

Фізична культура 3 3 3 3 

     

     

     

     

Усього 22 24 22+3 22+3 

Додаткові години на 

вивчення предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1 -   

Основи християнської етики - 1 1 1 

Гранично допустиме 

тижневе навчальне 

навантаження на учня 

20 22 23 23 

Сумарна кількість 

навчальних годин 

23 25 26 26 

 

 

 

*  Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього 

інтегрованого предмета: мовно-літературна - 2; математична-1; природнича, технологічна, 

інформатична, соціальна і здоров`язбережна громадянська та історична – разом 4 для 1 

класу; 5 годин для 2 класів,4 години для 3-4 класів. 

− 1-2 класи відповідно НУШ-2 додатка 1 до наказу №268 від 21.03.2018; 

− 3-4 класи відповідно НУШ-2 додатка 1 до наказу №1273 від 08.10.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовий навчальний план для 3-4 класів початкової школи з 

навчанням українською мовою 
 

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у 

класах 

3 4 Разом 

Українська мова 5 5 10 

Іноземна мова 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Я досліджую світ* 7 7 14 

Інформатика 1 1 2 

Мистецтво** 2 2 4 

Фізична культура *** 3 3 6 

Усього 22+3 22+3 44+6 

Додаткові години на вивчення 

предметів інваріантної 

складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять 

1 1 2 

Гранично допустиме тижневе 

навчальне навантаження на учня 

23 23 46 

Сумарна кількість навчальних 

годин інваріантної і варіативної 

складових, що фінансується з 

бюджету (без урахування поділу 

класів на групи) 

26 26 52 

* Орієнтовний розподіл годин між освітніми галузями в рамках цього інтегрованого предмета: 
мовно-літературна – 2; математична – 1; природнича, технологічна, соціальна і 
здоровʹязбережувальна, громадянська та історична – разом 4  
** 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1 

до освітньої програми  

 

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти І ступеня 

(затверджені наказом МОН від 21.03.2018 №268) 

  

  

№ 

з/п 

Навчальнадисципліна Назва   програми 

1. Українськамова Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

2. Математика Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти  Р.Б.Шиян 

3. Природознавство Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

4. Основиздоров’я Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

5 Фізичнакультура Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

6. Музичнемистецтво Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

7. Образотворчемистецтво Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

8 Іноземнамова 

(англійська) 

Типова освітня програма для закладів загальної 

середньої освіти Р.Б.Шиян 

  

 
 


