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Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» розроблена з метою виконання Закону України «Про 

освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87, розпоряджень Кабінету 

Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», від 13.12. 2017 р. № 

903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації наказів Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 

р. № 1319 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою 

«Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті 

«Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів» (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 16.01.2017 р. № 

67), від 13.07.2017 р. № 1021 «Про організаційні питання запровадження 

Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І 

ступеня» та від 14.08.2017 р. № 1171 «Про завершення І етапу 

всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного 

підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів». 

Цілями початкової освіти в Проекті визнано всебічний розвиток дитини, її 

талантів, здібностей, компетентностей і наскрізних умінь відповідно до 

вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, 

формування цінностей, розвиток самостійності, творчості й допитливості. 

Зазначені цілі досягаються через модернізацію початкової освіти в Проекті на 

засадах компетентнісного підходу, концептуальною метою якого є 

становлення учня як суб’єкта життєдіяльності завдяки сформованості системи 

взаємопов’язаних ключових, загальнопредметних і предметних 

компетентностей. Компетентність трактуємо відповідно до Закону України 

«Про освіту» (стаття 1) як інтегровану якість особистості, що являє собою 

динамічну комбінацію знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 



соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність. 

Компетентнісна початкова освіта в Проекті: 

втілює в життя основні положення компетентнісного підходу та 

розпочинає процес формування в учнів молодшого шкільного віку ключових, 

загальнопредметних і предметних компетентностей. Під ключовими 

розуміємо компетентності, що виявляються в здатності людини до 

ефективної життєдіяльності в усіх сферах людського буття; під 

загальнопредметними — компетентності, що допомагають особистості 

успішно опановувати предмети певної освітньої галузі; під предметними — 

компетентності, що забезпечують повноцінне засвоєння учнями змісту 

конкретних навчальних предметів. Як органічно взаємопов’язані складові 

будь-якої компетентності розглядаємо: знання; інтелектуальні та практичні 

вміння й навички (зокрема, такі наскрізні вміння, як читання з розумінням, 

висловлення власної думки усно й письмово, критичне та системне 

мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, прийняття рішень, 

розв’язування проблем, здатність співпрацювати з іншими людьми (Закон 

України «Про освіту», стаття 1)); ставлення та цінності.  

До ключових відносимо такі компетентності: вільне володіння державною 

мовою; здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 

іноземними мовами; математичну компетентність; компетентності в галузі 

природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічну 

компетентність; інформаційно-комунікаційну компетентність; навчання 

протягом життя; громадянські та соціальні компетентності; культурну 

компетентність; підприємливість і фінансову грамотність (Закон України «Про 

освіту», стаття 12); 

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти формування в учнів 

початкової школи 11 ключових компетентностей, що зазначені в Законі 

України «Про освіту» (стаття 12), здійснюється за такими освітніми галузями: 

1.  Мовно-літературна освітня галузь. 

1. Математична освітня галузь. 
2. Природнича освітня галузь. 
3. Технологічна освітня галузь. 



4. Інформатична освітня галузь. 
5. Соціальна і здоров’язбережувальна освітня галузь. 
6. Громадянсьа та історична освітня галузь. 
7. Мистецька освітня галузь. 

8. Фізкультурна освітня галузь. 
Для кожної з наведених освітніх галузей відповідно до принципу 

наступності та перспективності окремих рівнів освіти визначено мету, 

завдання й загальні результати І циклу початкової освіти, що відображені в 

освітніх програмах відповідних освітніх галузей. 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4-х класів 

Загальний обсяг навчального навантаження учнів 1-4 класів визначено 

відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти (додаток 2 до 

Стандарту «Базовий навчальний план початкової освіти для закладів 

загальної середньої освіти з українською мовою навчання»), за якими 

гранично допустиме тижневе навантаження становить: 1 клас — 20 

год/тижд.; 2 клас — 22 год/тижд.; 3 клас — 23 год/тижд.; 4 клас — 23 

год/тижд. 

Організаційні питання реалізації Програми. 

Проектний клас працює за авторськими навчально-методичними 

комплектами (навчальна програма, методичні рекомендації для вчителя, 

посібники, зошити з друкованою основою, мультимедійні засоби навчання 

тощо), що реалізують навчально-виховні завдання Проекту відповідно до 

вікових можливостей дітей молодшого шкільного віку, мають відповідний 

гриф Міністерства освіти і науки України та видаються позабюджетним 

коштом. 

Права й обов’язки учасників освітнього процесу в проектних класах 

визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», статутом закладу загальної середньої освіти та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку. 

За учнями, які навчаються в проектному класі, зберігається право 

вільного переходу до класу, що працює за іншими освітніми програмами 

Нової української школи. 

За умови ліквідації проектного класу учням гарантується дотримання 

їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань освіти. 



Типовий навчальний план початкової школи з українською мовою 

навчання для закладів загальної середньої освіти, що працюють за Проектом 

розроблено на основі Базового навчального плану для закладів загальної 

середньої освіти з українською мовою навчання Державного стандарту 

початкової освіти. 

У  Типовому навчальному плані використано надану Державним стандартом 

початкової освіти можливість здійснення повної або часткової інтеграції 

різних освітніх галузей. 

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова 

і література) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» 
(1–4 класи — 6 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи — 1 год/тижд.). 

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої 

галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (1–2 класи — 2 

год/тижд.; 3–4 класи — 3 год/тижд.). 

Мета і завдання математичної освітньої галузі реалізуються через 

навчальні предмети «Математика» (1–4 класи — 3 год/тижд.) і «Я пізнаю 

світ» (1 клас — 1 год/тижд.; 2-4 класи — 1,5 год/тижд.). 

Мета і завдання природничої освітньої галузі реалізуються через 

навчальний предмет «Я пізнаю світ» (1 клас — 2 год/тижд.; 2-4 класи — 2,5 

год/тижд.). 

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні 

предмети «Мистецтво» (1–4 класи — 1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 класи 

—1 год/тижд.); інформатичної — завдяки вивченню предмета 

«Інформатика» (2–4 класи — 1 год/тижд.); фізкультурної — через навчальні 

предмети «Фізична культура» (1–4 класи — 2 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» (1–4 

класи — 1 год/тижд.). 

Включення до навчального предмета «Я пізнаю світ» однієї години 

фізкультурної галузі забезпечує належний рівень рухової активності учнів та 

дає можливість інтегровано реалізувати здоров’язбережувальну мету освіти 

завдяки систематичному виконанню різноманітних вправ для психологічного 

розвантаження, зняття перевтоми, а також для профілактики 

найпоширеніших відхилень у здоров’ї молодших учнів — порушення зору, 

постави тощо. 



Типовий навчальний план початкової школи Проекту містить 

інваріантну складову, обов’язкову для виконання всіма закладами загальної 

середньої освіти, що працюють за Проектом, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

Варіативна складова Типового навчального плану (1-4 класи —1 год/тижд.) 

використовуэться на підсилення предметів інваріантної складової, (1 клас- 

англійська мова, 3-4 класи математики( логіка)) 

 метою посилення індивідуальної роботи з учнями відповідно до «Порядку 

поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 № 128, поділ класів на групи здійснюється під час 

вивчення іноземної мови та інформатики за умови відповідної кількості 

учнів у класі (більше 27).  

Ураховуючи особливості організації освітнього процесу в Проекті, у 1-му класі 

функціонуює група подовженого дня, що комплектуються за принципом 

«класс-група». 

Типовий навчальний план початкової школи Проекту зорієнтований на 

роботу закладів освіти за 5-денним навчальним тижнем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Типовий навчальний  план  початкової  школи з  українською  мовою  

навчання  для  закладів  загальної  середньої освіти,  що  працюють  за  

науково-педагогічним  проектом   «Інтелект  України» для 1-В,3-В, 

4-В класу 

 

Назва 

освітньої  галузі 

Назва навчального 

предмета 

1-в 

клас 

 3-в 

клас 

4-В 

клас 

Мовно-літературна(українська мова) Українська мова 6    6 6 

Математична Математика 3   4 4 

Мовно-літературна    (література) 

Я пізнаю світ* 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

Математична 

Природнича 

Соціальна і здоров’я-збережувальна 

Громадянська та історична 

Технологічна 

Фізкультурна*** 

Мистецька 

Іншомовна освіта Іноземна мова 3 3 3 

Інформатична    1 1 

Мистецька Мистецтво** 1  1 1 

Фізкультурна*** Фізична культура 2  2 2 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, 

курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та 

групових занять 

1  1 1 

   

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня 22   23 23 

Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету 

(без урахування поділу на групи) 

 

25 

 

26 

 

26 

 

 

 



 

 

 

 

 


