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Освітня програма для учнів 1-4 класів 

 «Вчимося мислити критично» 
(складена на основі Державного стандарту початкової школи, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 р. № 688) 

 

«Не достатньо мати гарний розум, головне – правильно його 

використовувати» (Р. Декарт) 

              Програма «Вчимося мислити критично» спрямована через відкритий 

діалог привчати учнів до критичного аналізу, формування власної думки, 

навчання коректному скептицизму, зіставленню інформації з протилежних точок 

зору, розробці системи доказів на підтримку певної точки зору, через методичні 

інструментарії ретельно досліджувати нову інформацію, просіювати її, 

оцінювати нові ідеї, вирішувати, що важливо, а що ні, визначати загальну 

цінність нових знань на основі власних потреб і цілей.  

Початок навчального процесу - опрацювання інформації, завершення – 

усвідомлене прийняття рішення.  

«Вчимося мислити критично» - це інтерактивна стратегія, що занурює учнів у 

справжній процес учіння. Навчання учнів є ефективнішим, коли вони 

використовуватимуть цілий репертуар міні стратегій мислення, а не одну з них.  

Щоб навчити учнів мислити критично, треба, щоб учитель усвідомив 

необхідність активної участі учнів у процесі навчання. Програма передбачає  

навчанню вільно розмірковувати, робити припущення, встановлювати їхню 

очевидність або безглуздість.  В процесі учні усвідомлюють, що їхні думки цінні, 

а те, що вони думають, говорять, є важливим не тільки для них самих і кожному 

з них дозволено сказати: " Я не згоден", "Я думаю інакше", тоді вони зможуть 

повністю включитися в процес критичного мислення і стануть готовими взяти 

відповідальність за власну думку.  

Запропонована програма - універсальна. За її допомогою вчитель може залучити 

всіх учнів класу до активного набуття знань, до творчої діяльності, де всі учні 

стають учителями, а клас - діяльною громадою тих, хто вчиться.  
 

Розділ 1. Загальні положення освітньої програми  

Освітня програма для учнів 1-4 класів «Вчимося мислити критично» окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації закладом початкової освіти 

навиків критичного мислення для досягнення учнями життєвих 

компетентностей, визначених Державним стандартом початкової освіти.  

Освітня програма визначає:  



- загальний обсяг навчального навантаження ( 35 годин у рік, з тижневим 

навантаженням 1 година) та очікувані результати навчання здобувачів освіти;  

- перелік та пропонований зміст навчального матеріалу;  

-можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема 

їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;  

- рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти;  

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

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та 

загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, 

визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках 

опрацювання з учнями освітніх завдань. Очікувані результати навчання 

здобувачів освіти подано за змістовими лініями визначеними Державним 

стандартом початкової освіти. Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І 

циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований 

зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть 

формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати 

навчання.  

Вимірювання результатів навчання здобувачів освіти відбувається 

шляхом: формувального оцінювання, яке допомагає відстежувати особистісний 

розвиток здобувачів освіти і хід опановування ними навчального досвіду як 

основи компетентності, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію 

особистості; підсумкового (тематичного та завершального) оцінювання, під час 

якого навчальні досягнення здобувачів освіти співвідносяться з очікуваними 

результатами навчання, визначеними цією Типовою освітньою програмою.  

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Очікувані результати 

навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати 

інтерактивні форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні проєкти 

сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, 

дитяче волонтерство тощо.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття початкової освіти. Учні 1-

4 класів, від 6 до 10 років. 

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;  

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість освітнього процесу на 

формування та розвиток ключових, загальнопредметна і предметних 

компетентностей особистості: скеровує освітній процес на формування системи 

компетентностей.  



Діяльнісний підхід визначає спрямованість освітнього процесу на розвиток 

умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних 

навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну 

самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти. 

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»). 

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. 

Що ж таке критичне мислення? Це процес аналізу, синтезування й 

обґрунтовування оцінки достовірності/цінності інформації; властивість 

сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і альтернативи; здатність 

генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й аргументів, коректно 

застосовувати отримані результати до проблем і приймати зважені рішення – 

чому довіряти та що робити далі.  

Його не варто плутати з:  

• простим запам’ятовуванням (пам’ять комп’ютера набагато ширша, ніж наша, 

але це не значить, що комп’ютер може мислити).  

• розумінням складних ідей (коли ми працюємо над розумінням чужої ідеї наше 

власне мислення пасивне – ми лише сприймаємо те, що створив хтось інший).  

• творчим/інтуїтивним мисленням (мозок творця працює несвідомо – у цьому й 

головна відмінність).  

Важливі ключові характеристики, які має критичне мислення: 

 • Свободу та самостійність (здатність висловити ідею незалежно від інших).  

• Інформація для нього – відправна, а не кінцева точка для розвитку (щоб 

народити зважену думку потрібно опрацювати величезну кількість матеріалів).  

• Починається з постановки питань та проблем, які потрібно вирішити (перший 

крок до того, аби навчити учнів критичному мисленню полягає в тому, щоб 

допомогти їм розгледіти безкінечну кількість питань навколо).  

• Використовує переконливу аргументацію (коли людина знаходить власне 

вирішення і підкріплює його розумними доказами).  



• Є соціальним процесом (будь-яка думка перевіряється і відточується тоді, коли 

ми ділимося нею з іншими; коли ми сперечаємось, обговорюємо, заперечуємо і 

обмінюємося думками з іншими – ми поглиблюємо свою позицію). 

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 освітньої програми «Вчимося мислити критично» 

використо-вуються  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 – 1 година на тиждень 

2 класу – 1 година на тиждень 

3класу – 1 година на тиждень 

4 класу – 1 година на тиждень   

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження 

в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення 



освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь 

тощо. 

У початковій школі може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні 

окремих предметів відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 20.02.2002 р. № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України від 06.03.2002 за № 229/6517). 

Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування при вивченні курсу «Вчимося мислити критично» за рахунок 

зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів. 

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. 

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 наукового світогляду. Учні набувають досвіду 

застосування знань на практиці та перенесення їх в 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 1-4 класах з курсу «Вчимося мислити 

критично» 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. 



З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх 

прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження 

навчальних досягнень на міському, 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. Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей, 

предметів, дисциплін та логічна послідовність їх вивчення. 

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. 

Освітні галузі  під час вивчення яких здійснюється процес розвитку 

критичного мислення 1-4 класах НУШ: 

• Мовно-літературна 

• Математична 

• Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережува-

льна 

•  Мистецька 

• Технологічна 

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). 

Перелік творів для опрацювання під час уроків «Вчимося мислити 

критично» (на основі «Хрестоматії сучасної дитячої української літератури 

для 1-2 класів» та «Хрестоматії сучасної дитячої української літератури для 

3-4 класів»): 

1 цикл : 

Галина Малик «Пригода в зачарованому місті», Сашко Дерманський «Володар 

Макуци, або Пригоди вужа Ониська», Марина Павленко «Миколчині історії», 

Марина та Сергій Дяченки «Летючий капелюх», Лариса Ніцой "Невигадані 

історії про звіряток-друзяток", Леся Воронина «Суперагент 000. Таємниця 

золотого кенгуру», Оксана Лущевська  «Рукавички» ,  Ігор Січовик  «Про 

Україну» , Дмитро Кузьменко «Зубасті задачки», Оксана Кротюк збірка поезії 

«От би мені коника!» , поезія Віктора Терена , Мар’яна Савка «Казка про старого 

Лева», Григорій Фальковича «Хвацькі вірші» ,Тетяна Стус «Як не заблукати в 

Павутині»,  Катерина Міхаліцина «Хто росте у парку», Ніна Найдич «Музичні 

казки», Оксана Лущевська «Шашки», Катерина Єгорушкіна «Цятки і плямки», 

Зоряна Живка «Добре дома» ,Тетяна Щербаченко «Смугастик», Тетяна Мельник 

«Пінгвіни», Любов Відута «Загадки», Зірка Мензатюк «Каша», Катерина Бабкіна 

«Равличні вірші», Тетяна Мельник «Пальчикові ігри –вірші», Галина Малик 

«Чому равлик ховається», Зірка Мензатюк «Український прапор», Галина Малик 

«Королівство Ану»  

2 цикл: 

http://ababahalamaha.com.ua/uk/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%85
http://www.barabooka.com.ua/dovidnik-poradnik-pro-zapovitne/
http://www.barabooka.com.ua/dovidnik-poradnik-pro-zapovitne/


Іван Андрусяк  «Вісім днів із життя Бурундука», Валентина Вздульська  

«Горобине різдво», «Катерина Бабкіна  оповідання із «Шапочка і кит», Леонід 

Шиян "Пригоди Босмінки", Оксана Караванська "Стильна книжка для панянки", 

Іан  Вайброу «Пригоди Малого Вовчика. Капосна книжка Малого Вовчика», 

Джерем  Стронг «Гармидеру школі», Тетяна Стус «Як пасує краватка, Анатолій 

Качан «Гойдалка біля Дунаю», Юлія Смаль «Хімія і їжа», «Чим корова не 

собака», вірші Євгена Гуцала, вірші Галини Кирпи, Наталка Малетич 

«Парасолька», Сашко Дерманський «Мрія Маляки»,Зірки Мензатюк «Небилиці 

про рукавиці», Солтис-Смирнова «Як Рука з Головою разом по світу ходили, 

добрі справи робили», Ірен Роздобудько «Я зніматимуся  в кіно»,  «Як зрозуміти  

хлопців», В. Рутківського «Угода», О. Мамчич «Будиночок із зірками», Олег 

Чаклун «Мікробот»,Василь Голобородько «Дружимо з деревцем», Іван 

Андрусяк «Як подружитися з Чакалкою», Олександр Положинський «У ритмі 

серця», Юрій Дмитрів «Що таке ліс?», Саша Кочубей «Володарка лісу», Яна 

Ларі “Незвичайні пригоди Карика та Валі”, Леся Вороніна, “Пригоди голубого 

папуги”,  Оксана Лущевська “Пташка”. 

Програмовий зміст: 

1-2 класи: 

Аналізує твори і життєві ситуації, визначає фактори, які впливають на їх перебіг; 

через ігровий сюжет вчиться промодельовувати різноваріантність перебігу 

подій. Уявлення про медіа, медіаграмотність. Правдива і неправдива інформація. 

Візуальні медіа. Книжка як джерело інформації. Періодичні друковані видання 

(журнал, газета). Фотографія як джерело інформації). Малюнок як джерело 

інформації. Комікси. Аудіовізуальні медіа. Мультфільми. Улюблений герой. 

Кіноафіша (інформаційне призначення). Критерії добору мультфільмів для 

перегляду. Загальне уявлення про віртуальне спілкування, етику віртуального 

спілкування, безпеку в Інтернеті. Вплив реклами на поведінку людини. Реклама 

в медіа. Як захиститися від небажаного впливу реклами. Зміст і форма 

медіатекстів. Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. Елементи 

форми і їх значення для сприйняття основних ідей (колір, музика, анімація у 

мультфільмах), музика в рекламі. 

3-4 класи: 

Поняття про критичне читання. Способи критичного читання. Уявлення про 

медіа, медіаграмотність. Зіставлення інформації з різних джерел. Правдива і 

неправдива інформація. Емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. 

Інтернет-ресурси для дітей (зокрема сайти дитячих журналів). Засоби масової 

інформації: газета, журнал. Засоби масової інформації: радіо. Засоби впливу на 

радіослухачів (інтонація, тембр, фононові шуми, музичний супровід). Реклама у 

друкованих виданнях, на радіо та телебаченні. Маніпуляція в медіа. Уявлення 

про маніпуляцію. Порівняння, упорядкування, узагальнення та класифікація 

об’єктів за суттєвою ознакою. Життєві ситуації, які розв’язуються математичним 

шляхом, тексти математичного змісту, їх розв’язання різними способами з 

опорою на прості математичні моделі. Єдність світу живої і неживої природи, 

людина – частина природи. Людина в природі. Значення природи в житті 

людини. Важливість охорони рослинного і тваринного світу. Роль 



природоохоронних територій рідного краю. Потреба в економному використанні 

води, електрики, газу в побуті. Доцільність повторного використання матеріалів. 

Розділ 5. 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). 

Кадрове забезпечення освітньої діяльності 

 Забезпечення проходження  курсової перепідготовки відповідно до програми 

«Самовдосконалення особистості шляхом опанування стратегії та 

інструментарію розвитку 

 критичного мислення » (15 год) затвердженої методичною радою ЦПРПП №5 

від 25.11.2021 р. на базі ЦПРПП. 

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється 

відповідно до комплесу методичних матеріалів, поданих у Методичному 

посібнику для вчителів початкових класів «Вчимося мислити критично». 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності: 

Дизайн освітнього простору спрямований на розвиток дитини та мотивацію 

її до навчання. 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 вивчення навчального курсу «Вчимося мислити критично» 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-х класах формувальному та підсумковому 

оцінюванню. 

 
  

  

  

  

  

  

 


