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Державний стандарт 

початкової освіти 

 

 

затверджено Постановою  

Кабінету Міністрів України 

 від 21.02.2018 №87 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2019 № 688) 

 



 
Пріоритетні напрямки 

освітньої діяльності: 

  організація освітнього процесу в умовах очної, 

дистанційної, змішаної форм навчання; 

 підвищення результатів навчання учнів 1-4 

класів засобами компетентнісно орієнтованого 

навчання на засадах індивідуального й 

диференційованого підходів; 

 посилення національно-патріотичного 

виховання, формування громадянської позиції; 

 посилення заходів безпеки життєдіяльності, 

просвіта щодо цивільного захисту; 

 психологічний супровід освітнього процесу в 

мовах воєнного і післявоєнного часу. 



Закон України  

«Про освіту» 

від 05.09.2017 № 2145-VIII 

 



Закон України «Про освіту» 

 
п.1 ст.54 Права та обов’язки педагогічних 

працівників в організації освітнього 

процесу (академічна свобода): 

• свободу викладання; 

• від втручання в педагогічну діяльність; 

• право на вільний вибір форм, методів, 

засобів навчання; 

• вибір освітніх методик і технологій; 

• облаштування освітнього середовища; 

• добір змістового наповнення; 

• право на педагогічну ініціативу під час 

розроблення закладом освіти освітньої 

програми. 



Освітня 

програма 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти 
 
 

Може бути розроблена 

на основі відповідної 

типової освітньої 

програми або освітніх 

програм, розроблених 

суб’єктами освітньої 

діяльності, науковими 

установами, 

фізичними чи 

юридичними особами 

і затверджених 

центральним органом 

виконавчої влади із 

забезпечення якості 

освіти 



 

Типові освітні програми 

для закладів загальної 

середньої освіти, 

розроблені під 

керівництвом О.Я.Савченко 

 
1-2 класи (Наказ МОН України від 12.08.2022 р.  

№ 743-22) 

3-4 класи (Наказ МОН України від 12.08.2022 р.  

№ 743-22) 

 



 

Типові освітні програми 

для закладів загальної 

середньої освіти, 

розроблені під 

керівництвом Р.Б.Шияна 

 
1-2 класи(Наказ МОН України від 12.08.2022 р.  

№ 743-22) 

3-4 класи(Наказ МОН України від 12.08.2022 р.  

№ 743-22)) 

 



 

Освітня програма 

початкової освіти за 

вальдорфською 

педагогікою (автори 

Косенко Д.Ю., Мезенцева 

О.І.), лист ДСЯО від 

11.09.2020 № 01/01-23/1044 

 



 

Освітня програма «Світ 

чекає крилатих» 

(науковий керівник 

Цимбалару А.Д.), лист 

ДСЯО від 22.09.2020 № 

01/01-23/1115 

 



 

Освітня програма за 

педагогічною технологією 

«Росток» (науковий 

керівник Пушкарьова Т.О.), 

лист ДСЯО від 11.09.2020 

№ 01/01-23/1045 

 



 

Освітня програма 

«Інтелект України» 

(науковий керівник 

Гавриш І.В.), лист ДСЯО 

від 06.08.2020 № 01/01-

23/929 

 



 

Освітня програма за 

системою розвивального 

навчання Д.Б.Ельконіна, 

В.В.Давидова та ін. (автори 

Старагіна І.П., Захарова 

Г.М. та ін.), лист ДСЯО від 

11.09.2020 № 01/01-23/1043 

 



 

Освітня програма І циклу 

(1-2 класи) та ІІ циклу (3-4 

класи) закладів загальної 

середньої освіти, які 

працюють за системою 

розвивального навчання 

(Центр психології і 

методики розвивального 

навчання), лист ДСЯО від 

28.08.2021 № 01/01-23/1283 

 



Освітня 

програма 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти 
 

(Схвалюється 

педагогічною радою  

закладу освіти та 

затверджується його 

керівником) 

1- 11/12 класи 

або 

1-4 класи 

Конкретизується 

розподіл годин 

інваріантного та 

варіативного 

складників 



Фізична культура 

1 год 

ритміка плавання 

хореографія 

умови 

 

кадри 

 

програми 



Використання 

годин 

варіативного 

складника 

 

 

Збільшення годин 

окремих предметів 

інваріантного 

складника 

Упровадження курсів 

за вибором 

Проведення 

індивідуальних 

консультацій та 

групових занять 



 
 
 
 

Електронні версії 

підручників для початкової 

школи 

 

https://imzo.gov.ua/pidruchnik

i/elektronni-versiyi-

pidruchnikiv/ 



 

 

 

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА 

ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВІД 02 ЛИСТОПАДА 2020 Р. 

№ 1/9-609  

«ОРГАНІЗАЦІЯ 

ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ» 



Використання цифрових засобів 

навчання 

(виважено обирати електронні 

освітні ресурси): 

 

• дидактична доцільність; 

• фактологічна коректність змісту; 

• відповідність навчальній програмі. 

 

 

 

 

Мережевий етикет 

Безпечна робота з комп”ютером 



Календарно-тематичне планування 

Учитель самостійно визначає: 

• послідовність формування 

очікуваних результатів навчання 

(враховуючи послідовність у 

підручнику та можливості учнів); 

• кількість годин на вивчення 

програмових тем (в т.ч. 

навчально-пізнавальна практика, 

екскурсії). 

 

Гнучкість 

Довільна форма 

 



Поурочне планування: 

• тема; 

• мета (розкриває очікувані 

результати навчання на даному 

уроці); 

• послідовність навчальних 

завдань та організаційні форми 

їх опрацювання; 

• навчальні завдання для 

індивідуальної/групової/фронталь

ної роботи учнів. 

 

 

 



Календарно-тематичне  

і поурочне планування 

здійснюється вчителем  

у довільній формі 
 

 

 



Закон України  

«Про повну загальну 

середню освіту» 

від 16.01.2020 № 463-IХ 

 



Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 

25.09.2020 №2205, 

зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 

України10 листопада 2020 

року №1111/35394 

«Про затвердження 

Санітарного регламенту для 

закладів загальної 

середньої освіти» 



Ранкові зустрічі 2022/2023 н.р.: 

 

• доцільно розширити змістове 

наповнення (правила дій у 

надзвичайних ситуаціях); 

• 10-15 хвилин навчального 

дня 



Лист МОН України  

від 02.04.2018 р.  

№ 1/9-190 

«Щодо скороченої 

тривалості уроку для 

учнів початкової 

школи» 
 



Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 02.09.2020  № 1096 

 

Про внесення змін до методичних 

рекомендацій щодо заповнення 

Класного журналу учнів початкових 

класів Нової української школи 

Структурування класного журналу 



Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 

13.07.2021 №813 

«Про затвердження 

методичних 

рекомендацій щодо 

оцінювання результатів 

навчання учнів 1-4 класів 

закладів загальної 

середньої освіти» 



 

 

Наказ МОН України від 

27.05.2021 №588, 

зареєстрованого в Мінюсті 

України 17.06.2021 за № 

807/36429 

«Про внесення змін до наказу 

МОН України від 05.08.2016 

№944 «Про затвердження 

Положення про з’єднаний клас 

(клас-комплект) початкової 

школи»  

 

 



 

Методичні рекомендації 

щодо адаптаційного 

періоду 

O Наказ від 20.08.2018 №923 



Методичні 

рекомендації щодо 

організації освітнього 

простору Нової 

української школи 

 
Затверджені наказом МОН України від 

23.03.2018 р. №283 



 

 

Порядок  

поділу класів на групи 

при вивченні  

окремих предметів 

Додаток 2 до 

наказу МОН 

України від 

20.02.2002 № 128 



 

 

Порядок  

поділу класів на групи 

при вивченні  

української мови 

Лист МОН України 

від  22.05.2018 

№ 1/9-332 



 

 

 Наказ МОН України від 

25.06.2018  

 

 

 

 

OПро затвердження порядку 

створення груп 

подовженого дня у 

державних і комунальних 

закладах загальної 

середньої освіти 



Лист МОН України  

від 30.08.2018 р.  

№ 1/11-9224 
 

 

 

Щодо функціонування  

груп подовженого дня у 

закладах загальної 

середньої освіти 



Лист МОН України  

від 29.03.2022 р.  

№ 1/3725-22 
 

Про організацію 

освітнього процесу в 

початковій школі в умовах 

воєнного часу 



 

Інструктивно-методичні 

рекомендації щодо 

організації освітнього 

процесу та викладання 

навчальних предметів у 

закладах загальної 

середньої освіти у 2022/2023 

навчальному році 



 

Перший урок 2022 у 

початковій школі  

«Ми – українці: честь і слава 

незламним» 



Наказ Мінекономіки України 

від 23.12.2020 №2736 

«Про затвердження 

професійного стандарту за 

професіями «Вчитель 

початкових класів ЗЗСО», 

«Вчитель закладу ЗСО», 

«Вчитель з початкової освіти 

(з дипломом молодшого 

спеціаліста)» 



Лист МОН України  

від 15.12.2020 р.  

№ 1/9-690 
 

Щодо атестації вчителів 

початкових класів, які 

успішно пройшли 

сертифікацію 



Дякую за увагу! 


