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Загальні положення освітньої програми 
І ступеня 

Житомирська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Сяйво» 

Житомирської області 

Освітня програма закладу є єдиним комплексом освітніх компонентів (предметів 

вивчення, дисциплін, індивідуальних завдань, контрольних заходів тощо), спланованих і 

організованих для досягнення визначених результатів навчання (стаття 1 Закону України 

«Про освіту»). 

Основою для розроблення освітньої програми є стандарти освіти відповідного рівня. 

Освітня діяльність у закладі здійснюється на засадах особистісно зорієнтованого, 

компетентнісного та діяльнісного підходів. 

Особистісно зорієнтований підхід забезпечує спрямованість освітнього процесу на 

взаємодію і плідний розвиток особистості педагога та його учнів на основі рівності у 

спілкуванні та партнерства у навчанні (Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти); розвиток і саморозвиток особистості учня як суб’єкта пізнавальної та 

предметної діяльності; має забезпечувати кожному учневі (спираючися на його здібності, 

нахили, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід) можливість реалізувати себе 

в різних видах діяльності; зміст освіти, її засоби й методи організовуються так, щоб учень 

міг вибирати предметний матеріал, його вид та форму; освіченість як сукупність знань, 

умінь, індивідуальних здібностей є найважливішим засобом становлення духовних та 

інтелектуальних якостей учня і має бути основною метою сучасної освіти; освіченість 

формує індивідуальне сприйняття світу, можливості його творчого вдосконалення, 

широке використання суб’єктного досвіду в інтерпретації та оцінці фактів, явищ, подій 

навколишньої дійсності на основі особистісно значущих цінностей і внутрішніх настанов; 

найважливішими чинниками особистісно орієнтованого навчального процесу є ті, що 

розвивають індивідуальність учня, створюють умови для його саморозвитку та 

самовираження; особистісно орієнтоване навчання будується на принципі варіативності 

(О. Савченко). 

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових, загальнопредметна і предметних компетентностей 

особистості: скеровує освітній процес на формування системи компетентностей 

(Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти; В. Химинець). 

Визначальним у реалізації компетентнісного підходу є зорієнтованість на розвиток 

системного комплексу умінь, смислових орієнтацій, адаптаційних можливостей, досвіду і 

способів трансформаційної діяльності з отриманням конкретного продукту (М. Нагач). 

Діяльнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на розвиток умінь і 

навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних 

предме-тів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, 

формування здібнос-тей до колективної діяльності та самоосвіти (Державний стандарт 

базової і повної загальної середньої освіти). 

Освітня діяльність закладу спрямована на формування компетентностей здобувачів 

освіти, що є динамічною комбінацією знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначають здатність особи успішно 

соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність (стаття 1 

Закону України «Про освіту»). 

Освітня програма закладу загальної середньої освіти для І рівня (початкова освіта) 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту». 



З урахуванням поетапного переходу закладу на здійснення діяльності за новим 

Державним стандартом у 2021/2022 навчальному році освітня програма розроблена на 

основі: 

 Для учнів 1, 3-4-х класів відповідно Типової освітньої програми, розробленої під 

керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої наказом  № 1273 від 08.10.2019 р.; 

 Для учнів 1-2 класів, які працюють за інтегрованою освітньою системою Анжеліки 

Цимбалару, що має дозвіл Міністерства освіти і науки України на впровадження в 

закладах загальної середньої освіти (листи ІМЗО від від 24.12.2019 року № 22.1∕12-Г-

1203, від 24.12.2019 року № 22.1∕12-Г-1201); 

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.  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 

самостійності, творчості та допитливості. 

     Реалізація мети початкової освіти ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах, як: 

- визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що забезпечується 

рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм дискримінації або 

відокремлення дітей на основі попереднього відбору; 

- цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, 

які відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання 

через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення 

часу на рухову активність і творчість дитини; 

- радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому процесі 

дослідницької та проектної діяльності; 

- розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного 

мислення, оптимізму та впевненості в собі; 

- міцного здоров’я та добробуту, яких можливо досягти шляхом формування 

здорового способу життя і створення умов для гармонійного фізичного та 

психоемоційного розвитку; 

- забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і 

взаємоповаги, перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству і 

цькуванню, надають необхідну підтримку; 

- утвердження людської гідності шляхом виховання чесності, відваги, 

наполегливості, доброти, здатності до співчуття і співпереживання, справедливості, 

поваги до прав людини (зокрема, права на життя, здоров’я, власність, свободу 

слова тощо); 

- плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе 

ставлення до Української держави; 

- формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя, 

розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу. 

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. 

Освітня програма визначає: 

- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі 

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

- очікувані результати навчання учнів; 

- пропонований зміст навчальних програм, 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; 

- освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає 

першому рівню Національної рамки кваліфікацій. 

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

Зміст програми має потенціал для формування у здобувачів 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; 

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. 

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. 

У процесі реалізації Типової освітньої програми використовуються 

 внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів 

початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації 

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

досягнення попереднього етапу їхнього розвитку. 

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. 

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.  

Програми інваріантного складника Базового навчального плану є обов’язковими для 

використання. 

Розділ 2. Загальний обсяг навчального навантаження. 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 



1 класу – 23 години на тиждень 

2 класу – 25 годин на тиждень 

3 класу – 26 годин на тиждень 

4 класу – 26 годин на тиждень   

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  передбачає 

реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через 

окремі предмети. Він охоплює інваріантну та варіативну складову. 

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і 

варіативної складових. 

Для недопущення перевантаження учнів буде враховано їх навчання в закладах 

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

педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання 

з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах. 

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про 

повну загальну середню освіту". 

Учні з особливими освітніми потребами (інтелектуальним порушенням), здобувають 

початкову освіту в закладі  за індивідуальними робочими навчальними планами, 

затвердженими наказами МОН України. 

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 як 

християнського, так і наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на 

практиці та перенесення їх у нові ситуації. 

Розділ 3.  Контроль та оцінювання навчальних досягнень 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-

суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 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 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. 

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка 

здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та 

(або) якості освіти. 

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування 

та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на 

національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих 

класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей 

початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 

Розділ 4. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття відповідного рівня 

навчання. 

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

України «Про освіту»). 

Зарахування до початкової школи здійснюється відповідно до ПОРЯДКУ 

зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України № 367 від 16 квітня 2018 року. 

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 Законом України 

«Про повну загальну середню освіту». 

Зарахування дитини з особливими освітніми потребами до інклюзивного чи 

спеціального класу (з його утворенням у разі відсутності) здійснюється на підставі 

доданого до заяви висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку 

розвитку дитини (чи витягу з протоколу засідання інклюзивно-ресурсного центру). 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової 

середньої освіти за інших умов. 

Розділ 5. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, предметів, 

дисциплін та логічна послідовність їх вивчення. 

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівня освіти, 

встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами, визначає гранично 

допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план передбачає реалізацію освітніх 

галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він 

охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, 

в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси 

за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.При визначенні гранично 

допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну 

тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, 2-4-х – 40 хвилин. 

Перелік освітніх галузей для 1а, 3а, 3б, 4а, 4б класів, 

які працюватимуть за НУШ-2 (програма Шияна Р.Б.) 

 Мовно-літературна 

 Математична  

 Природнича  



 Технологічна  

 Інформатична 

 Соціальна і здоров’язбережувальна 

 Громадянська та історична  

 Мистецька  

 Фізкультурна  

Перелік освітніх галузей для 1б, 1в, 2а, 2б класів, 

які працюватимуть за інтегрованою освітньою системою  

Анжеліки Цимбалару 

 Мовно-літературна  (українська мова, англійська мова) 

 Математична  освітня галузь (математика); 

 Природнича, Соціальна і здоров’язбережувальна, Громадянська та історична 

(всесвіт); 

 Соціальна і здоров’язбережувальна, Фізкультурна (фізкультура); 

 Мистецька, Інформатична,Технологічна (арт-технології та інформатика) 

Варіативна складова навчального плану 1-4-х  класів використовується на  курс за 

вибором «Логіка». 

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. 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 на формування 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.  

Окрім освітніх компонентів для дітей із особливими освітніми проблемами, які є 

обов’язковими, за рішенням ІРЦ є інші компоненти, зокрема корекційно-розвитковий 

складник для інклюзивних класів: 1а, 1б, 2а, 2б, 4б. 

Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному журналі 

відповідно до Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів 



загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 08.04.2015 № 412, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.04.2015 

за № 472/26917, та з урахуванням методичних рекомендацій щодо заповнення Класного 

журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і 

науки України від 21.09.2015 № 2/2-14-1907-15 та лист МОН від 22.05.2018 № 1/9-

332),Наказу МОН України від 07.12.2018 р. № 1362 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української 

школи». 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета 

«Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових 

особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення. 

Навчальні екскурсії проводяться згідно додатку до листа МОН України від 06.02.08 

№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. 

Розділ 6. Форми організації освітнього процессу 

Типи уроків відповідно до Типової освітньої програми для ЗЗСО: 

- Формування компетентностей 

-  Розвитку компетентностей 

-  Перевірки та/або оцінювання досягнення  компетентностей 

-  Корекція компетентностей 

- Комбінований урок  

Початкова освіта має такі цикли, як 1-2 і 3-4 класи, що враховують вікові 

особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість забезпечити подолання 

розбіжностей у досягненнях, обумовлених готовністю до здобуття освіти. 

У першому циклі (1-2 класи) організація освітнього процесу здійснюється із 

застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій основі  з переважанням ігрових 

методів та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3-4 класи). 

У 1 класі 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. 

Основними формами організації освітнього процесу в 2-4 класах 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. 

Розділ 7. 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 закладу 

- освіти; 

- створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного 

- рівня педагогічних працівників. 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності 

Освітній процес у 1-4-х класах здійснюватимуть педагоги з вищою освітою за такими 

кваліфікаційними категоріями: 

спеціаліст вищої категорії - 3 

спеціаліст І категорії – 5 

спеціаліст ІІ категорії - 1 

спеціалісти з педагогічним званням «старший вчитель» - 2  

Учителі 1-4 класів пройшли обов’язкове підвищення кваліфікації, яке складалося з 

двох етапів: 60-годинні очні курси та дистанційний курс на сайті студії онлайн-освіти 

EdEra. Це допомогло їм отримати практичні навички управління класом, освоїти 

методики компетентнісного та інтегрованого навчання, ознайомитися з Державним 

стандартом початкової освіти. Учителі англійської мови пройшли курси та готові до 

роботи в Новій Українській Школі. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється відповідно 

до листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.20 № 1/9-420 «Щодо організації 

роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році», листа 

 Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 №1/9-430 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів  у закладах загальної середньої освіти 

у 2020/2021 навчальному році». 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: 

Проведено ґрунтовну аналітичну та організаційну роботу з удосконалення 

матеріально-технічної бази закладу та створення комфортних умов для навчання 

учнів. 

Дизайн освітнього простору спрямований на розвиток дитини та мотивацію її до 

навчання. Навчальні приміщення закладу сучасні, теплі, комфортні та відповідають 



санітарно-гігієнічним вимогам. Організація освітнього простору навчального кабінету 

здійснюється через такі осередки: 

- осередок навчально-пізнавальної діяльності; 

- змінні тематичні осередки; 

- осередок для гри; 

- осередок художньо-творчої діяльності; 

- осередок відпочинку; 

- осередок учителя 

Освітній простір організований так, що вчитель може спостерігати за діяльністю 

дітей в усіх осередках, діти мають змогу безпечно переміщуватися і мають місце для 

зберігання особистих речей. 

Якість проведення навчальних занять забезпечено відповідним кваліфікаційним 

рівнем педагогічних працівників, матеріально-технічною базою, навчально-методичним 

забезпеченням. 

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на 

суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне 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 адміністрації закладу. 

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 освіти у 1-2 класах підлягають вербальному та 

 формувальному оцінюванню, у 3-4 х класах формувальному та підсумковому 

оцінюванню. 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 

Оновлення методичної бази освітньої діяльності: 

- Створення належних умов для особистісно зорієнтованого навчання. 

- Ефективна індивідуалізація й диференціація освітнього процесу через методичний 

супровід та організацію навчальних центрів, які відображають навчальні потреби й 

інтереси дітей. 

- Функціональність навчальних центрів має бути спрямована на створення умов 

дослідницької діяльності вчителів та дітей, розвиток самостійності, організації 

роботи дітей у парах, у малих групах, а також індивідуально. 

- Проведення різних видів навчальної діяльності з навчальними матеріалами. 

Перезавантаження науково-методичної діяльності школи відбувається за 

принципами: 

- науково-методичної самостійності; 

- органічного взаємозв’язку науково-методичної діяльності педагогів і науково-

дослідницької діяльності здобувачів освіти; 

- визначення близької і віддаленої перспективи у самовдосконаленні педагога-

дослідника. 

Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення: 



- вдосконалення системи моніторингу (внутрішкільного контролю/ самоконтролю), 

структурованого в окремому розділі робочого плану школи. 

Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу 

освіти 

Створити освітнє середовище, де є баланс між навчальними видами діяльності, 

ініційованими як учителем, так і власне дітьми. Таке середовище забезпечуватиме дітям 

можливості робити власний вибір, дасть змогу розвивати та вдосконалювати практичні 

навички, отримувати знання, розвивати позитивне ставлення до інших. 

Формування в закладі для кожного учня освітнього середовища як універсального 

соціально-громадського майданчика, де відбуватиметься процес визнання та сприйняття 

власних можливостей і здібностей, урахування потреб, інтересів, формування ціннісних 

орієнтацій. 

Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників: 

- започаткування «Електронного методичного кабінету» у застосунку Google 

classroom педагогічної майстерності для забезпечення вчителям вільного доступу 

до професійних журналів та інших публікацій у сфері освіти, а також дистанційних 

курсів підвищення кваліфікації; 

- сприяння педагогічним працівникам у професійних стажуваннях, їхній участі в 

сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, 

семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо. 

Повноцінність освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної 

складової.Навчальний план зорієнтований на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальним тижнем. 

Освітня програма передбачає досягнення учнями результатів навчання 

(компетентностей), визначених Державним стандартом. 

 

ІІ ступінь 
Освітня програма Житомирської загальноосвітньої приватної школи І-ІІІ ступенів 

«Сяйво» для школи ІІ ступеня навчання для дітей з особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних класах, розроблена на виконання Законів України «Про 

освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», наказу 

Міністерства охорони здоров'я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження 

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» 

та на підставі типових освітніх програм, затверджених наказами МОН України від 

12.06.2018 №627 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами» та від 

26.07.2018 №815 «Про внесення змін до наказу МОН України від 12.06.2018 №627». 

Для забезпечення якості інклюзивного навчання у закладі: 

- визначені особливі освітні потреби дітей, які навчаються в інклюзивних класах; 

- створено інклюзивний освітній простір; 

- надаються освітні, психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги; 

- здійснюється психолого-педагогічний супровід дітей протягом усього періоду 

навчання із обов’язковим залученням батьків до освітнього процесу.  

Базова загальна середня освіта в системі повної загальної середньої освіти 

забезпечує всебічний розвиток, виховання і соціалізацію дітей з особливими освітніми 



потребами для досягнення ними обов'язкових результатів навчання, визначених 

Державним стандартом базової загальної середньої освіти. 

Зміст освітньої програми дав можливість формування у здобувачів освіти таких 

ключових компетентностей: 

1) спілкування державною мовою; 

2) спілкування іноземними мовами; 

3) математична компетентність; 

4) компетентності в природничих науках і технологіях; 

5) інформаційно-комунікаційна компетентність; 

6) уміння вчитися впродовж життя; 

7) соціальні та громадянські компетентності; 

8) підприємливість; 

9) загальнокультурна грамотність; 

10) екологічна грамотність і здорове життя, 

а також наскрізних вмінь: екологічна безпека і сталий розвиток, громадянська 

відповідальність, здоров’я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі 

взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних 

планах для дітей з особливими освітніми потребами. 

Перелік освітніх галузей. 

Освітню програму для учнів інклюзивного навчання укладено за такими освітніми 

галузями: 

Мови і літератури 

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 

Природознавство 

Технології 

Здоров’я і фізична культура 

Освітня галузь «Мови і літератури» у навчальних планах реалізується через окремі 

предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література» та 

«Іноземна мова».  

Освітня галузь «Математика» реалізувалася через навчальні предмети: 

«Математика» (у 5-6 класах) та «Алгебра» та «Геометрія» (у 7-9 класах). 

Освітня галузь «Природознавство» реалізується через навчальні предмети: 

«Біологія», «Географія» «Фізика та хімія в побуті». 

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізувється через навчальні предмети: 

«Історія України» та «Всесвітня історія». 

Освітня галузь «Мистецтво» у 5-7 кл. реалізується  через навчальні предмети: 

«Образотворче мистецтво» та «Музичне мистецтво». 

Освітня галузь «Технології» реалізується через навчальні предмети «Трудове 

навчання» та «Інформатика». 

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами 

«Основи здоров'я» та «Фізична культура». 

Всі предмети інваріантної складової навчальних планів викладаються у встановленій 

програмами послідовності. 

У навчальних планах конкретизовано варіативну складову, враховано особливості 

регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. 

У навчальні плани для дітей з особливими освітніми потребами включені години 

корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного 

розвитку здобувачів освіти. 



Години корекційних занять не враховуються при визначенні гранично допустимого 

навантаження. 

Проведення корекційно-розвиткових занять здійснюються індивідуально 

спеціалістами закладу та інклюзивно-ресурсним центром №3: психологом практичним, 

логопедом, вчителем-дефектологом. 

Діяльність дітей оцінюється не лише з позиції набутих знань, а перш за все – з 

позиції прогресивного розвитку. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування 

навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках 

предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегровані у змісті всіх предметів 

інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета 

«Фізична культура» формує вчитель, який викладає предмет, з варіативних модулів 

відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази 

навчального закладу, регіональних та народних традицій. 

Форми організації освітнього процесу  

Основними формами організації освітнього процесу у 2021/2022 н.р. для дітей з 

особливими освітніми потребами, які перебувають на інклюзивному навчанні можуть 

бути різними типи уроку, екскурсії, віртуальні подорожі, театралізовані дійства, які 

вчителі організовують у межах уроку або в позаурочний час. 

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, виконання освітніх 

програм може здійснюватись з використанням технологій дистанційного навчання. Для 

учнів, які знаходяться на інклюзивному навчанні, використовуються інструменти онлайн-

спілкування Meet та електронні ресурси – застосунок Google classroom  в синхронному та 

асинхронному режимі. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання 

передбачаються форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх 

батьками: дистанційні онлайн-конференції, відео-уроки, скайп-конференції, тестування 

тощо. 

Вибір форм і методів навчання вчителі визначають 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  

У систему внутрішнього забезпечення якості включені наступні компоненти: 

· кадрове забезпечення освітньої діяльності: освітній процес у школі ІІ ступеня 

здійснюють 23 учителів-предметників. Вищу освіту мають 99% педагогів. Спеціалістів 

вищої кваліфікаційної категорії - 7, це 30%; І кваліфікаційну категорію мають 6 (26%) 

учителів; ІІ кваліфікаційну категорію мають 2 (9%) педагогів та 8 (35%) учителів – 

спеціалісти; 3 (13%) педагогів мають педагогічні звання: 2 (9%) - «старший учитель», 1 

(4%)- «учитель-методист». 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності: 

- Навчальні програми для дітей із затримкою психічного розвитку 

загальноосвітніх шкіл, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України 

від 12.06.2018 № 627. 

- Підручники - стан забезпечення: 80% . 

- додаткові засоби навчання, посібники, рекомендовані до використання 

Міністерством освіти і науки України (зошити з друкованою основою, таблиці, 

бліц-картки тощо); 

- додаткові засоби навчання – надбання минулих років (проекти, інтелект-карти, 

дидактичний роздатковий матеріал тощо; 

- інформаційне забезпечення освітньої діяльності: підключення закладу до мережі 

Інтернет. 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: 



- Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, 

спортивними майданчиками: класних кімнат – 23; кабінет інформатики – 1; 

спортзал – 2; їдальня – 1; спортивних майданчиків – 1; обладнання класних 

кімнат (відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 

22.06.2016 № 704, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 14 липня 2017 року N 1036). 

Якість проведення навчальних занять забезпечується учителями 

відповідно до обраних форм уроків, методів і прийомів роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами, підходів до організації освітнього процесу. 

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей): з 

метою аналізу рівня засвоєння учнями інклюзивних класів навчального матеріалу у розрізі 

навчальних предметів, рівня сформованності ключових компетентностей запроваджена 

систему моніторингів: 

- моніторинг рівня навченості учнів з особливими освітніми потребами 

інклюзивних класів (щосеместру); 

- моніторинг якості знань учнів у розрізі навчальних предметів (що семестру); 

- Моніторингові дослідження рівня сформованості ключових компетентностей 

учнів у розрізі класів та ключових компетентностей (у кінці року). 

Аналіз очікуваних результатів навчання здобувачів освіти. 

Навчальні досягнення здобувачів освіти інклюзивного навчання здійснюється у 

бальному оцінюванні, яке передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з 

конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. 

Різні способи аналізу (відвідування уроків адміністрацією, бесіди з учителями, звіти 

про результати навченості тощо) свідчать, що результати навчання зробили значний 

внесок у формування ключових компетентностей учнів. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська 

компетентності формуються 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 на формування в учнів здатності 

застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Значною мірою реалізується діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає 

постійне включення учнів з особливими освітніми потребами до різних видів педагогічної 

доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його 

спрямованість. 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. 

Результати навчальних та інших досягнень учнів інклюзивного навчання 

відображаються в індивідуальних програмах розвитку учнів. 

 


