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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Освітня програма розроблена на виконання Закону України «Про освіту»,
постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про
затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи),
Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти
і науки України від 25.04.2013 р. № 466,
Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 р. №
407 (для 2 - 4 класів),
Освітня програма визначає:
- загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і
можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, зокрема їх
інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в
навчальних планах (додаток 1);
- очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм;
- пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено
Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному веб-сайті
МОН України) (додаток 2);
- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти
системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
- вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою
програмою.
Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і
можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін
Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів складає
2572,5 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 857,5 годин/навчальний рік, для 4х класів – 1715 годин/навчальний рік; Детальний розподіл навчального
навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах (додаток 1).
За рахунок варіативної складової у 3 – 4 класах додатковий час відводиться
на консультації, а саме: 3 – 4 класи по 1 год. з англійської мови.
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру рівнів 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
складову та варіативну складову.
Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:
Мови і літератури
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
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Природознавство
Технології
Здоров’я і фізична культура
Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових особливостей
учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети "Українська
мова" та «Англійська мова».
Освітня галузь "Математика" реалізуються через однойменний окремий
предмет - "Математика".
Освітня галузь "Природознавство" реалізуються через однойменний
окремий предмет – «Природознавство».
Освітня галузь "Суспільствознавство" реалізується через предмет
«Я у світі» (3-4 класи)
Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими
предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".
У зв’язку із специфікою діяльності навчального закладу (дистанційна
форма навчання) години на вивчення предмету «Фізична культура» зменшено
удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів.
З метою виконання Державного стандарту початкової, базової та повної
загальної середньої освіти з предмету «Фізична культура» здійснюється
виконання інваріантних, або обов’язкових модулів, які включають теоретико методичні знання та загальну фізичну підготовку, визначені програмою для
кожного класу. Навчально-виховний процес здійснюється із застосуванням
міжпредметних зв’язків та елементів інноваційних методів навчання, із
забезпеченням освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості
навчального процесу, формуванням в учнів умінь і навичок самостійно
займатися фізичними вправами. Завдання для самостійного виконання фізичних
вправ учні отримують на уроках фізичної культури. Вони спрямовані на
підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення рекреаційнооздоровчого ефекту. У завданнях зазначаються фізичні вправи, послідовність їх
виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, засоби самоконтролю,
відмітки про виконання завдання.
Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час
визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів.
Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових
робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5, 1,5…)
викладаються впродовж всього навчального року: ціла частина – щотижня,
дробова (0,5) - по 1 годині через тиждень.
Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети "Трудове
навчання" та "Інформатика".
Навчальний план для 3-4 класів дає цілісне уявлення про зміст і структуру
другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими
предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе
навантаження учнів.
Очікувані результати навчання здобувачів освіти
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Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному
стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної
освітньої галузі. Результати навчання повинні робити 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 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. Показується виникнення факту із практичної
ситуації, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Формуванню ключових
компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі
міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістовоінформаційних, 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 навчання за програмою:
Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до
Закону України «Про освіту»).
Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних
навчальних програмах.
Рекомендовані 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.
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.

5

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи
конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.
Кадрове забезпечення освітньої діяльності у 3 – 4 класах:
Всього - 6 осіб (жінки), мають повну вищу освіту.
Мають кваліфікаційну категорію
- «спеціаліст» - 2
- «спеціаліст другої категорії» - 2
- «спецаліст першої категорії» - 1
- «спеціаліст вищої категорії» - 1
Мають педагогічні звання
- «старший учитель» - 1
Розподіл за стажем педагогічної роботи:
- до 10 років – 5
- більше 20 років – 1
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється
відповідно до навчальних програм, підручників, посібників, рекомендованих
МОН України. Перелік навчальних програм наведено у додатку 2.
Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:
• організація навчально-виховного процесу здійснюється дистанційно на сайті
optima-osvita.org у інтернет-середовищі Moodle відповідно до Листа
Міністерства освіти і науки України від 22.01.2015 р. № 1/9-26 «Щодо
використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах»;
• система MOODLE надає можливість виконання всіх видів перевірочних і
самостійних робіт, передбачених програмами загальноосвітніх навчальних
закладів;
• ТОВ «Центр освіти «Оптіма» дає рекомендації та чіткі інструкції щодо
оснащення комп`ютерної техніки доступними і зручними у використанні
програмами.
Якість проведення навчальних занять:
• участь у заняттях і вивчення матеріалу учень підтверджує, відповідаючи на
питання наприкінці кожного уроку та проходячи інші форми контролю, які
слугують для самооцінки отриманих знань учнем, дозволяє учневі, вчителю,
а також батькам постійно стежити за успішністю та виконанням навчальних
програм;
• технологічно для забезпечення результативності занять та об`єктивної,
прозорої і всебічної перевірки отриманих знань, передбачені різноманітні
види та форми навчання, методи викладання, види перевірочних робіт;
• тести можуть бути з обмеженням часу або без, можна встановити кількість
спроб, можуть бути створені декілька варіантів, які відкриваються за
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•

•
•

випадковим вибором, тому двом учням відкриються різні варіанти, знижуючи
ймовірність плагіату;
завдання можуть виконуватися як у комп`ютерному наборі, так і здаватися як
рукописи - у сканованому вигляді;
роботи, які за вимогами безпеки та доступності матеріалів можливо
виконувати в домашніх умовах, учні виконують самостійно, за вказаним
учителем планом, фіксуючи процес на вебкамеру і здаючи як
відеоролик/відеопрезентацію. Інші роботи - у віртуальних лабораторіях або за
відеоматеріалом, розробленим учителем;
у таких предметах, як мови, де потрібні усні відповіді, мовні тренування,
вивчення віршів напам'ять, використовуються можливості аудіо- та/або відеозапису;
передбачено регулярні опитування та анкетування батьків з метою виявлення
недоліків, сильних і слабких сторін процесу навчання, напрямів оптимізації
навчального процесу;

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей):
- за результатами моніторингових контрольних робіт згідно з річним планом
роботи;
- за результатами тематичного, семестрового та річного оцінювання;
- за результатами ДПА;
Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти
Оновлення методичної бази освітньої діяльності:
створення творчих груп педагогів (на базі методичних обєднань) для
підготовки навчальних та науково-методичних посібників для вчителів, з
урахуванням специфіки дистанційного навчання;
постійне доопрацювання, ревізія (не рідше ніж раз на квартал) навчального
матеріалу (віртуальних уроків), з урахуванням найсучасніших досягнень
науки та педагогічної думки;
закупівля найсучасніших навчальних інтерактивних систем (наприклад
mozabook - урізноманітнює інструментарій шкільних уроків за рахунок
численних ілюстраційних, анімаційних і творчих презентаційних
можливостей; видовищні інтерактивні елементи і вбудовані додатки,
призначені для розвитку навичок, проведення дослідів і ілюстрування,
пробуджують зацікавленість учнів і допомагають в більш легкому
засвоєнні навчального матеріалу);
подальша співпраця з віртуальною лабораторією Компанії СМІТ,
провідним розробником електронних засобів навчання, педагогічних
програмних засобів (ППЗ), та електронних підручників, найсучасніших
мультимедійних технології (анімації, відеосюжети, звуковий супровід,
інтерактивність);
подальша співпраця з Компанією Брістар - арт-студією по розробці ігор для
навчання та розвитку дитини.
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оформлення електронної підписки на фахові журнали для вчителів та
адміністрації школи
Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю
знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення
здійснюється згідно з річним планом роботи ;
Моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу
освіти: систематична планова робота психолога, анкетування, тренінги,
індивідуальні консультації згідно з річним планом роботи .
Створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного
рівня педагогічних працівників: проходження курсів підвищення
кваліфікації, участь у семінарах, тренінгах, тощо.
-
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Додаток 1
до освітньої програми
Навчальний план
для 3 - 4 класів

Освітні галузі
Мови і літератури
(мовний і літературний
компоненти)
Суспільствознавство
Мистецтво
Математика
Природознавство
Технології

Кількість годин
на тиждень

Навчальні предмети

3 клас

4 клас

Українська мова

7

7

Англійська мова
Я у світі
Музичне мистецтво
Образотворче
мистецтво
Математика
Природознавство
Трудове навчання
Інформатика
Основи здоров’я
Фізична культура

2
1
1

2
1
1

1

1

4
2
1
1
1
1,5
22,5

4
2
1
1
1
1,5
22,5

1
1

1
1

23

23

24,5

24,5

Здоров’я і фізична
культура
Усього
Додатковий час на індивідуальні консультації:
Англійська мова
Українська мова
Гранично допустиме тижневе навчальне
навантаження на учня
Сумарна кількість навчальних годин
інваріантної та варіативної складових (без
урахування поділу класів на групи)
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Додаток 2
до освітньої програми

Перелік навчальних програм
(затверджені наказом МОН від 29.05.2015 № 584)
№
Назва навчальної програми
п/п
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–
4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4
класи
5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів
1–4 класи
8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів 1–4 класи
11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4
класи
12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних
закладів та спеціалізованих шкіл

