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Схвалено 

на засіданні 
педагогічної ради 

                                                                              (протокол № 2 

 від 31.08.2022 р.) 



 

Моніторинг навчальних досягнень 

за 2021-2022н.р. 

 
За результатами проведеного моніторингового дослідження навчальних 

досягнень здобувачів освітисанаторноїшколи за 2021-2022 навчальний рік 

необхідно відмітити, що навчальні показники значно покращились в порівнянні з І 

семестром. Збільшилась кількість учнів, які навчаються на високому та 

достатньому рівні та зменшилась кількість учнів, які мають незадовільні оцінки. 

 

І семестр ІІ семестр 

 
К-ть 

учнів 
10-12 7-9 4-6 1-3  

К-ть 

учнів 
10-12 7-9 4-6 1-3 

5-9 150 2 31 97 20 5-9 149 6 45 97 1 

  1% 21% 65% 13%   4% 30% 65% 1% 

 

В 2021/2022н.р. проводилися моніторинги освітньої діяльності серед батьків, 

здобувачів освіти та педагогів, результати яких були обговорені на педагогічній 

раді та оприлюднені на сайті закладу. 



 

І. Загальні положення 

Санаторна школа І-ІІ ступенів №20 Шевченківського району м.Києва – 

заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів для дітей з малими й неактивними 

(фаза згасання) формами туберкульозу є закладом загальної середньої освіти,  що 

забезпечує здобуття загальної середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров’я 

учнів (вихованців), а також надання їм медичної допомоги.  

Головним завданням санаторної школи є формування інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку у поєднанні з оздоровленням учнів. 

Освітня програма  санаторної школи  №20 на 2022-2023 навчальний рік для 

учнів 1-4 класів, 5х класів та 6-9 класів  розроблена на виконання Законів України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови  КМУ від 

21.02.2018 № 87 «Про затвердження державного стандарту початкової освіти», 

Постанови  КМУ від 23.11.2011 № 1392 “Про затвердження державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти”, Постанови КМУ від 30.09.2020 №898 

«Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти», 

Постанови КМУ від 21.11.2018 «Про затвердження положення про санаторну 

школу»  та власного Статуту, відповідно до Типової освітньої програми під 

керівництвом Савченко О.Я.(наказ МОН України від 12.08.2022р. №743-22), 

Типової освітньої програми, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-

9 класів закладів загальної середньої освіти»,Типової освітньої програми, 

затвердженої  наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти 

ІІ ступеня». 

У відповідності до Закону України «Проповнузагальнусереднюосвіту» 

навчальнийрік в санаторнійшколірозпочинається 1 вересня і закінчується 

непізніше 1 липня. Освітнійпроцесорганізований за семестровою системою. 

Освітнійпроцесздійснюється за п’ятиденнимробочимтижнем. 

Мовою освітнього процесу в санаторній школі є державна мова. 

 

ІІ. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 

і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. 

Загальний обсяг навчального навантаження: 

- для учнів 1-4-х класів санаторної школи складає 3500 годин/навчальний рік: 

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік, для 2-х класів – 875 

годин/навчальний рік, для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік, для учнів 4-х 

класів закладів загальної середньої освіти складає– 910 годин/навчальний рік; 

-  для учнів 5-9-х класів санаторної школи складає 5883 годин/навчальний рік: 

для 5-х класів – 1085 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 

годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік, для 8-х 

класів – 1207,5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний 

рік. 



Загальний обсяг річного навчального навантаження для закладів із навчанням 

українською мовою 5-6 класи згідно з типовим планом наведено в Таблиці 1 
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Мовно-

літературна 

натиж

день 

11 10 13 11 10 13 

на рік 385 350 455 385 350 455 

 
Математична 

натиж
день 

5 4 6 5 4 6 

на рік 175 140 210 175 140 210 

 

 
Природнича 

натиж

день 
2 1,5 3 4 2 5 

на рік 70 52,5 105 140 70 175 

 

Соціальна 

іздоров’язбере

жувальна 

натиж

день 
1,5 1 3 1,5 1 3 

нарік 52,5 35 105 52,5 35 105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у 

навчальному плані санаторної школи (додатки 1, 2, 3). 

Навчальний план санаторної школи передбачає реалізацію освітніх галузей 

Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони 

охоплюють інваріантну складову та варіативну складову. 

 

Освітню програму санаторної школи укладено за такими освітніми галузями: 

 Мови і літератури; 

 Суспільствознавство; 

 Мистецтво; 

 Математика; 

 Природознавство; 

 Технології; 

 Здоров’я і фізична культура. 

 

 
Громадянськат

аісторична 

натиж

день 
1 1 2 2 1,5 3 

нарік 35 35 70 70 52,5 105 

 

Технологічна 

натиж

день 
2 1 3 2 1 3 

нарік 70 35 105 70 35 105 

 

Інформатична 

натиж

день 
1,5 1 2 1,5 1 2 

нарік 52,5 35 70 52,5 35 70 

 

Мистецька 

натиж

день 
2 1 3 2 1 3 

нарік 70 35 105 70 35 105 



Класи 
Варіант Типових освітніх програм, затверджених Міністерством 

освіти і науки України 

1-2 кл 
Таблиця 1 до Типовоїосвітньоїпрограмипідкерівництвом Савченко 

О.Я. (наказ МОН України від 21.03.2018 р. №268) 

3-4 кл 
Таблиця 1 до Типової освітньої програми під керівництвом Савченко 

О.Я. (наказ МОН України від 08.10.2019 року № 1273) 

5 клас 
Додаток 3 Типової освітньої програми 5-6 класів (наказ МОН 

Українивід 19.02.2021 № 235) 

6-9 кл 

Таблиця 1 до  Типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня з  українською мовою навчання  (наказ МОН України 

від 20.04.2018  № 405) 

 

Освітня галузь «Мистецтво» в 1-9 класах вивчається окремими предметами 

«Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво» відповідно до навчальних 

програм. 

Враховуючи індивідуальні освітні потреби  здобувачів освіти (знання 

державної мови, фінансова та цифрова грамотність) та освітні запити 

батьківконкретизовано варіативну складову робочого плану санаторної школи, в 

якій передбачено додаткові години на вивчення предмету інваріативної складової 

(українська мова 1-4 кл, 6-9 кл), запровадження курсів за вибором: фінансова 

грамотність (2-9 кл), цифрова та медіаграмотність (5-6 кл), факультативів та 

індивідуальні заняття. 

За рішенням педагогічної ради санаторної школи курси за вибором 

«Фінансова грамотність» (5-9 кл) та «Цифрова та медіаграмотність» (5-6кл) 

оцінюються відповідно до чинних критеріїв оцінювання. 

Розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми навчальної програми 

здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарно – 

тематичному  плані, який погоджується директором санаторної школи та його 

заступником. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, 

відведеногодля предмета, на підсилення якого використано зазначені години. 

 

 

Варіативна складова в 1-4 класах 

 

Кількість годин на тиждень у класах 

1 А,Б 2 А, Б 3 А 4 А,Б 

Підсилення предметів 

інваріативної складової 

Українськамова +1 +0,5 +0,5 +0,5 

Курс за вибором Фінансоваграмот

ність 

- 0,5 0,5 0,5 

 

Варіативна складова в 5-9 класах 

 

Кількість годин на тижденьу  класах 

5 А, Б 6 А 7 А 8 А,Б 9 А 

Підсилення 

предметів 

інваріативної 

складової 

Українськамова  +0,5 +0,5 +1 +1 

Курсзавибором Цифрова та медіаграмотність 1 1  - -  



 

Повноцінність початкової та базової середньої освіти забезпечується 

реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому 

порядку фінансуються з бюджету. 

Кожній  освітній  галузі  відповідають  навчальні  предмети, які  

забезпечують  виконання  Державного  стандарту  освіти. Зміст освітніх галузей, їх 

складові, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

відповідають завданням основної  школи у їх послідовному взаємозв’язку. 

Змісткожноїосвітньоїгалузіструктурується та реалізується за навчальними 

предметами і курсами, навчальні програмиякихзатверджує МОН України.  

Перелікмодельнихнавчальнихпрограм 

 для 5 класуу2022/2023 навчальномуроці 
(рекомендовані наказом Міністерства освіти і науки України 12.07.2021 № 795 «Про 

надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» модельним навчальним 

програмам для закладів загальної середньої освіти») 

Освітнягалузь 
Модельнанавчальнапрограма 

назва автор(и) 

Мовно-

літературна(українс

ька 

мова,українськата 
зарубіжналітератури

) 

Українська література - Модельна 

навчальнапрограмаукраїнської літератури 5-6 

класи для закладів загальноїсередньоїосвіти . 

 

Українська мова - Модельна 

навчальнапрограмаукраїнської мови 5-6 класи 

для закладів загальноїсередньоїосвіти 

 

Зарубіжна література - Модельна 

навчальнапрограмазарубіжної літератури 5-6 

класи для закладів загальноїсередньоїосвіти . 

Чумарна М. І., 

Пастушенко Н. М. 

 

Голуб Н.Б.,  

Горошкіна О.М. 

 

Волощук Є.В. 

Мовно-

літературна(іншом

овнаосвіта) 

Іноземна мова 5-9 класи для 

закладівзагальноїсередньої освіти 

Зимомря І. М., 

Мойсюк В. А., 

Тріфан 

М.С.,Унгурян І. К., 

Яковчук М. В. 

Математична 

Модельнанавчальнапрограма 

«Математика.5-

6класи»длязакладівзагальноїсередньої освіти 

Істер О.С. 

Природнича 

«Пізнаємо природу». 5-6 

класи(інтегрованийкурс)» 

для закладів загальної середньоїосвіти 

Коршевнюк Т. В., 

Ярошенко О. Г.. 

Фінансоваграмотність 1 1 1 1 1 

Індивідуальнігод

ини 

Англійськамова    1  

ІсторіяУкраїни   1  0,5 

Математика     0,5 

Біологія  1    

https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YMPwWKLNmdHTQ6wj4_5aUH0sPafkCBqX/view?usp=sharing


Громадянська 

таісторичнаосвіта 

Модельнанавчальнапрограма 

«Досліджуємо історію і суспільство» 

інтегрований курс 

длязакладівзагальноїсередньоїосвіти 

Пометун О. І., 

Малієнко Ю. Б., 

Ремех Т. О. 

Соціальна 

таздоров’язбережн

а 

«ЗДОРОВ’Я,БЕЗПЕКАТАДОБРОБУТ» 5-6 

класи (інтегрованийкурс)»для закладів загальної 

середньоїосвіти 

Шиян О., 

Волощенко 

О.,ГриньоваМ.,Дякі

вВ.,Козак О., 

Овчарук 

О.,СедоченкоА.,Сор

окаІ., 

Технологічна 

Модельнанавчальнапрограма 

"Технології. 5-6 класи" для 

закладівзагальноїсередньоїосвіти 

Кільдеров Д.Е., 

Мачача Т.С., 

Юрженко В.В., 

Луп’як Д.М. 

Інформатична 

Модельнанавчальнапрограма. 

«Інформатика.5-

6клас»длязакладівзагальноїсередньої освіти 

Ривкінд Й. Я., 

Лисенко Т. І., 

Чернікова Л. А., 

Шакотько В. В. 

Мистецька 

Модельнанавчальнапрограма 

«Мистецтво. 5-6 

класи»(інтегрованийкурс)длязакладів 

. Масол Л. М. 

 

 

 

 



Перелік навчальних програм 

для учнів 6-9 класів закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, які  

використовуються  в  санаторній школі 

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407) 

№

 п/п 

Назва навчальної програми 

1.  Українська мова 

2.  Українська література 

3.  Зарубіжна література 

4.  Всесвітня історія 

5.  Історія України 

6.  Основи правознавства 

7.  Англійська  мова 

8.  Інформатика 

9.  Біологія 

10.  Природознавство 

11.  Математика 

12.  Мистецтво 

13.  Основи здоров’я 

14.  Фізика 

15.  Фізична культура 

16.  Хімія 

17.  Географія 

18.  Технології 

 

Класи 
Курси за 

вибором 

Кількість 

годин 
Навчальна програма 

2 кл 
«Фінансова 

грамотність» 
17 год 

Програма рекомендована  науковою 

методичною радою з питань освіти 

Міністерством освіти і науки України лист МОН 

від 20.05.2015 № 1/11-7119 

3 кл 
«Фінансова 

грамотність» 
17 год 

Програма рекомендована  науковою 

методичною радою з питань освіти 

Міністерством освіти і науки України лист МОН 

від 20.05.2015 № 1/11-7118 

4 кл 
«Фінансова 

грамотність» 
17 год 

Програма рекомендована  науковою 

методичною радою з питань освіти 

Міністерством освіти і науки України лист МОН 

від 20.05.2015 № 1/11-7117 

5-6 кл 
«Цифрова та 

медіаграмотність» 
35 год 

Програма рекомендована  науковою методичною 

радою з питань освіти Міністерством освіти і 

науки України лист ІМЗО від 29.03.2018 № 

22.1/12 -Г-184 

5-9 кл 
«Фінансова 

грамотність» 
35 год 

Програма рекомендована науковою методичною 

радою з питань освіти Міністерством освіти і 

науки України лист ІІТЗО від 18.06.15р №14.1/12-

Г-328 



 

 

Навчальна програма «Фізичної культури»побудована за модульною 

системою.Вона містить інваріативну (обов’язкову) та варіативну складову.До 

інваріативної частини належать модуль: теоретико-методичні знання та загальна 

фізична підготовка, зміст якого реалізовується упродовж кожного урок. 

До варіативноїскладової входять наступні модулі: 

1. Дитяча легка атлетика; 

2. Рухливі ігри; 

3. Гімнастика; 

4. Аеробіка; 

5. Степ-аеробіка; 

6. Баскетбол 3х3; 

8. Доджбол (вибивний) ; 

9. Волейбол ; 

10. Пляжний волейбол; 

 

Навчальна програма «Технології» включає в себе такі модулі для вивчення з 

урахуванням актуальних потреб, кадрових та матеріально-технічних ресурсів 

санаторної школи, а також інтересів, можливостей і здібностей здобувачів освіти: 

1. Традиційні і сучасні технологіїдекоративно-ужиткового мистецтва або 

інших напрямів діяльності. 

2. Технології в побутовій діяльності. 

3. Алгоритм виконаннянавчальних проєктів. 

 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань санаторної 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 усіх навчальних предметів. 

Уроки трудового навчання та фізичної культури проводяться під контролем 

лікаря-педіатра, дитячого фтизіатра або пульмонолога. Фізичне навантаження 

учнів (вихованців) визначається в індивідуальному порядку з урахуванням стану 

здоров’я, фізичних можливостей кожного з них і систематично контролюється 

старшим лікарем санаторної школи.  

Уроки фізичної культури проводяться за навчальною програмою з фізичної 

культури для спеціальної медичної групи. 

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються  

відповідно до Положення про санаторну школу затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.11.2018р. №1026 та складає не більше 20 осіб. 

Поділ класів  на групи у санаторній школі № 20 формується на підставі 

нормативів їх наповнюваності, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.02.2002 р. № 128. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2011 року № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти",постанови КМУ від 30.09.2020 №898 «Про деякі 



питання державних стандартів повної загальної середньої освіти» години фізичної 

культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження 

учнів. 

ІІІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати (продовжувати) здобуття 

дошкільної, початкової та базової середньої освіти 

Початковаосвітаздобувається, як правило, з шести років(відповідно до 

Закону України «Про освіту»). Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року 

виповнилосясімроків, повиннірозпочинатиздобуттяпочатковоїосвітицього ж 

навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не 

виповнилося шести років, можутьрозпочинатиздобуттяпочатковоїосвітицього ж 

навчального року за бажаннямбатьківабоосіб, якіїхзамінюють, 

якщоїмвиповнитьсяшістьроків до 1 грудня поточного року.      
Здобувачі освіти з особливимиосвітніми потребами 

можутьрозпочинатиздобуттяпочатковоїосвіти з іншоговіку, за інших умов 

відповідно до Порядку організаціїінклюзивногонавчання у 

загальноосвітніхнавчальних закладах. 
Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть 

розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної 

середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної 

середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному 

стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом 

(свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).  

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів 

та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні 

пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. 

Учні зараховуються до санаторної школи при наявності відповідних 

документів: 

1) санаторно-курортна картка, видана дитячим фтизіатром; 

2) направлення ДОН; 

3) заява батьків, або осіб, що їх замінюють. 

 

ІV. Освітняпрограмасанаторної школи (1-9кл) 

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, 

який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

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 

та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність 

до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання 

в основній школі. 

Програмупобудовано 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. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: читання з 

розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та 

системне мислення, творчість, ініціативність,здатністьлогічно обґрунтовувати 

позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати 

рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами. 

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації 

освітньої програми використовуютьсявнутрішньопредметні і міжпредметні 

зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у 

нові ситуації. 

Розподіл навчальних годин за темами, розділами, вибір форм і методів 

навчання вчителі санаторної школи визначають самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у програмі.  

Інваріативна складова типового навчального плану сформована на 

державному рівні і забезпечує реалізацію змісту шкільної освіти на рівні 

Державного стандарту. 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

Пояснювальна записка 

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості 

дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, 

комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися 

українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, 

послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; 

збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до 

української мови, читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до 

рідного слова, прагнення вдосконалювати своє мовлення; 

– розвиток мислення, мовлення, уяви, пізнавальних і літературно-творчих 

здібностей школярів; 

– формування повноцінних навичок читання і письма, уміння брати участь у 

діалозі, інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні 

висловлення; 

– формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; 

– ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, 

формування прийомів самостійної роботи з дитячими книжками; 



– формування умінь опрацьовувати тексти різних видів (художні, науково-

популярні, навчальні, медіатексти); 

– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових 

лінгвістичних знань і норм української мови; 

– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних 

видів мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-

літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», 

«Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших 

школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну 

інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися 

усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення 

певних життєвих цілей. 

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної 

навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти 

різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до прочитаного, 

сприймати художній текст як засіб збагачення особистого емоційно-чуттєвого, 

соціального досвіду, користуватися раціональними прийомами пошуку потрібної 

інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в різних форматах, 

застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, 

практичному досвіді.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, 

почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти 

себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.   

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та 

використовувати їїдля збагачення власного досвіду, створювати прості 

медіапродукти.  

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження 

учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних 

знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування в 

молодших школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах 

життя. 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти» всього 280 годин. 
 Читання Письмо 

Добуквений період 13 13 

Буквений період 90 90 

Післябуквений період 37 37 

1 клас 



Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» - протягом року 

з увагою сприймає усні репліки співрозмовника, 

доречно реагує на них; 

виконує навчальні та ігрові дії відповідно до 

прослуханої інструкції; 

слухає й розуміє коротке монологічне 

висловлення; 

 

відповідає на запитаннязазмістомпрослуханого 

(хто? що? де? коли? як?) 

розповідає, про що мовиться в тексті, який 

прослуховувався 

 

ділиться своїми почуттями та емоціями від 

почутого; 

розповідає, що зацікавило в усному повідомленні; 

 

відтворюєпо ролях (з учнями або вчителем) 

діалог із прослуханих казок, розповідей 

вступає в діалог на теми, які викликають 

зацікавлення; 

самостійно формулює репліки (запитання) до 

співрозмовника за змістом попередньо підготовленої 

короткої бесіди на добре знайому тему 

уважно слухає співрозмовника й адекватно 

відповідає на його запитання; 

користується формулами мовленнєвого етикету 

в ситуаціях навчального та побутового спілкування 

(вітання, прощання, вибачення, подяка, звернення з 

проханням); 

дотримується правил спілкування з людьми 

різного віку; 

використовує відповідно до ситуації спілкування 

несловесні засоби (жести, міміка тощо); 

регулюєдихання,силу голосу і темп мовлення у 

процесі спілкування; 

 

повторюєуслід за вчителемзразок зв’язного 

висловлення (обсягом 2-3 речення) зі збереженням його 

змісту та інтонаційних особливостей 

переказує знайому казку, короткий прослуханий 

текст з опорою на подані малюнки, словосполучення, 

запитання, план; 

самостійно будує коротке зв’язне висловлення за 

поданим початком, малюнком (ілюстрацією, серією 

малюнків), на основі прослуханого тексту або випадку з 

життя 

Сприймання усної 

інформації. 

 

 

 

 

 

Аналіз та інтерпретація 

(розкриття змісту) почутого. 

 

 

 

Оцінювання усної 

інформації. 

 

 

Практичне оволодіння 

діалогічною формою мовлення, 

етикетними нормами культури 

спілкування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення усних 

монологічних висловлень 

 

Змістова лінія «Читаємо» - протягом року 



читає вголос доступні тексти переважно цілими 

словами (окремі слова ускладненої структури – 

складами); 

виявляє  у процесі читання розуміння значень 

більшості слів, звертає увагу на незнайомі слова, 

запитує у дорослих їх значення;  

правильно інтонує речення, у кінці яких стоять 

різні розділові знаки (після попередньої підготовки); 

 

читає і  називає  нескладні за змістом і формою 

фольклорні та літературні  тексти (загадка, лічилка, 

казка, вірш, оповідання); 

 

виділяє в структурі тексту заголовок;  

пояснює зв’язок заголовка та ілюстрацій зі 

змістом твору (у прозорих випадках); 

виявляє розуміння фактичного змісту  невеликих 

за обсягом і нескладних текстів:  пояснює, яка подія 

відбулася, називає персонажів твору, відповідає на 

запитання  за змістом прочитаного;  

пояснює, якими словами  в тексті автор описує 

характер героя, його зовнішність, передає красу природи 

і т. ін.(з допомогою вчителя); 

переказує близько до змісту прочитаний твір  чи 

окремі його епізоди з опорою на ілюстрації, запитання 

вчителя; 

 

висловлює власне ставлення до прочитаного: 

хороший / поганий вчинок, хто сподобався / не 

сподобався в творі, які епізоди найбільше запам’яталися,  

вразили; 

читає по ролях діалоги з казок, оповідань, віршів 

(після попередньої підготовки); 

 

має уявлення про найважливіші джерела 

інформації: дитячі книжки, журнали, енциклопедії, 

телебачення, бібліотека, Інтернет;  

розрізняє  вербальну і візуальну інформації  в 

тексті; 

знаходить за завданням учителя потрібну 

візуальну інформацію в дитячій книжці, дитячому 

журналі, пояснює її зміст; 

 

знаходить і називає  елементи дитячої книжки 

(прізвище автора, заголовок, ілюстрації), спираючись на 

них, висловлює здогад, про що може розповідатися в 

книжці (творі); 

розрізняє дитячі книжки казок, оповідань, віршів 

у виданнях з чітко вираженим поліграфічним 

оформленням (ілюстраціями, заголовком, графічним 

представленням тексту); 

дотримується правил  збереження книжки та 

гігієни читання (під керівництвом дорослого); 

Формування і розвиток 

навички читання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприймання і практичне 

розрізнення художніх текстів. 

 

Аналіз та інтерпретація 

змісту тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування 

рефлексивного досвіду за 

змістом прочитаного. 

 

 

 

 

Ознайомлення з різними 

джерелами та видами 

інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з дитячою 

книжкою. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

пояснює свої читацькі вподобання (яким темам 

надає перевагу); 

відповідає на запитання, про що (про кого) 

любить читати; 

називає своїх улюблених літературних  героїв  

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний зміст 

літературного матеріалу: 

дитяча література в 

авторській, жанрово-

тематичній різноманітності: 

– твори усної народної 

творчості (казки, лічилки, 

загадки, скоромовки, пісеньки 

та ін.),  

– доступні віку художні 

твори відомих письменників 

України та зарубіжжя на 

актуальні теми для дітей: 

літературні казки, оповідання, 

вірші, комікси; 

– науково-художні 

дитячі тексти; 

– дитяча періодика; 

теми дитячого 

читання:про Батьківщину, 

сім’ю, живу й неживу природу, 

дітей, шкільне життя, дружбу, 

пригоди, винаходи, фантастика 

та ін. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» - протягом року 

називає і розбірливо пише всі рукописні малі й 

великі літери українського алфавіту, дотримуючись 

графічних, технічних, гігієнічних вимог;  

розрізняє друковане і рукописне письмо; 

списує слова і речення з друкованого і 

рукописного тексту; 

пише під диктування слова, речення з 3-4 слів; 

 

добирає й записує назву малюнка, заголовок до 

тексту (з допомогою вчителя); 

складає й записує речення за ілюстрацією, 

життєвою ситуацією (самостійно та з допомогою 

вчителя); 

дотримується культури оформлення письмових 

робіт; 

 

перевіряє написане; 

виявляє і виправляє недоліки письма (графічні, 

орфографічні, пунктуаційні) самостійно чи з допомогою 

вчителя  

Формування і розвиток 

навички письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення власних 

письмових висловлень. 

 

 

 

 

 

 

Перевірка письмових 

робіт 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» - протягом року 



сприймає зміст і форму простих медіапродуктів 

(малюнки, світлини, комікси, дитячі журнали, 

мультфільми тощо), бере участь в їх обговоренні; 

бере участь в обговоренні змісту і форми 

медіапродуктів; 

розповідає про свої враження від прослуханих / 

переглянутих медіапродуктів 

Робота з 

медіапродукцією 

 

 

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» - протягом року 

має уявлення про мовні звуки; 

розрізняє голосні і приголосні звуки за звучанням 

та способом вимовляння 

правильно вимовляє тверді й м’які, дзвінкі й глухі 

приголосні звуки 

відтворює ланцюжок звуків у почутому слові (без 

явищ асиміляції) 

пояснює зміну значення слова в результаті заміни 

одного зі звуків 

має уявлення про букви, розрізняє звуки і букви; 

 

позначаємовні звуки буквами на письмі 

правильно записує слова, вимова й написання 

яких збігаються; 

правильно позначає на письмі м’якість 

приголосних звуків; 

відтворює алфавітні назви букв; 

 

має уявлення про склад, вимовляє слова по 

складах; 

пояснює співвідношення між звуками і буквами у 

складі, слові 

поділяє на склади слова під час переносу їх 

частин в інший рядок 

 

має уявлення про наголос, визначає на слух склад, 

який вимовляється з більшою силою голосу; 

розрізнює наголошений і ненаголошені склади в 

слові;  

правильно наголошує загальновживані слова;  

пояснює залежність значення слова від зміни 

наголосу в ньому (в окремих випадках)  

 

має уявлення про номінативну функцію слова; 

співвідноситьслово і зображення відповідного 

предмета, дії, ознаки, числа 

розрізняє близькі й протилежні за значенням 

слова; 

розпізнає слова, які мають кілька значень; 

доповнює тематичні групи слів; 

встановлює відповідність між родовою і 

видовими назвами; 

 

Дослідження мовних 

звуків, правильна їх вимова. 

 

 

 

 

 

 

Позначення звуків 

буквами. 

 

 

 

Вправляння у поділі слів 

на склади. 

 

 

 

 

Дослідження ролі 

наголосу в словах. 

 

 

 

 

 

 

 

Спостереження за 

лексичним значенням слів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлення зі 

словами – назвами предметів, 

ознак, дій, чисел, службовими 

словами.  

 

 



упізнає і розрізняє слова – назви предметів, ознак, 

дій, чисел, службові слова (з допомогою вчителя) 

ставить до слів питання хто? що?який? яка? 

яке? які? що робить? що роблять? скільки? (з 

допомогою вчителя) 
 

має уявлення про речення; 

розпізнає речення за графічними орієнтирами 

(велика буква на початку, розділовий знак у кінці); 

визначаєкількість слів у реченні, яке складається 

з 1-4 слів 

інтонаційно правильно вимовляє (читає) 

розповідні, питальні й окличні речення і відповідно 

оформлює їх на письмі (використовує відповідні 

розділові знаки) 

дотримується правила вживання великої літери 

на початку речення; 

доповнює речення 1-2 словами за змістом 

складає речення за малюнком, з поданих слів, на 

задану тему; 

 

має уявлення про текст (практично відрізняє його 

від речення); 

добирає заголовок до тексту (з допомогою 

вчителя) 

визначає кількість речень у тексті (з 2-4 речень), 

виявляєїх межі за графічними орієнтирами 

 

 

Дослідження і конструювання 

речень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження тексту. 

 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання», всього 280 

годин. 

2 клас 

Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» - протягом року 

з увагою сприймає усні репліки співрозмовника, 
перепитує, доречно реагує на них; 

виконує сприйняті на слух інструкції щодо виконання 

поставлених учителем навчальних завдань; 

сприймає монологічне висловлення й використовує 
усну інформацію з конкретною метою; 

 

відповідає на запитання за змістом  прослуханого і 
ставить запитання до усного повідомлення; 

відтворює основний зміст усного повідомлення; 

вибирає інформацію з почутого і пояснює, чому вона 
зацікавила, обговорює її з іншими особами; 

 

висловлює своє ставлення до почутого: до подій, 

персонажів тексту; 
розповідає про власні почуття, які викликав 

Сприймання усної 
інформації. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Аналіз та інтерпретація 
(розкриття змісту) почутого. 

 

 

 
 



прослуханий текст; 

пояснює, чому щось подобається, а щось ні; 
 

бере участь у розігруванні діалогів за змістоммалих 

фольклорних форм, казок, віршів, використовує доречно силу 

голосу, темп мовлення, міміку, жести, рухи;  
вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на добре 

відому тему та на теми, які викликають зацікавлення; 

користується формулами мовленнєвого етикету 
(ввічливими словами);  

дотримується правил спілкування; 

використовує відповідно до ситуації спілкування 
несловесні засоби (жести, міміка тощо); 

регулюєдихання,силу голосу і темп мовлення у 

процесі спілкування; 

 
усно переказує текст з опорою на допоміжні матеріали 

(ілюстрація, план, опорні слова, словосполучення); 

створює власне висловлення за ілюстраціями; 
розповідає про свої спостереження, враження, події з 

власного життя; 

впевнено висловлює свої думки 

 

 
Оцінювання усної 

інформації. 

 

 
 

 

Практичне оволодіння 
діалогічною формою мовлення, 

етикетними нормами культури 

спілкування. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Створення усних 
монологічних висловлень 

 

 

Змістова лінія «Читаємо» - протягом року 

читає вголос правильно, свідомо, плавно,цілими 

словами нескладні за змістом і формою тексти; 
виявляє початкові уміння читати мовчки; 

пояснює значення більшості слів, ужитих у прямому 

та переносному значеннях; 

знаходить у тексті незнайомі слова, з’ясовує їх 
значення, користуючись виносками, тлумачним словником, а 

також через контекст (з допомогою вчителя); 

правильно інтонує прості речення будь-якого виду; 
користується найпростішими прийомами 

регулювання темпу читання, сили голосу, дихання  залежно 

від змісту тексту  (самостійно та за завданням учителя); 
 

самостійно читає, практично розрізняє з опорою на 

найпростіші  жанрові  особливості тексти малих фольклорних 

форм, що опрацьовувалися під час навчання, а також 
літературних жанрів (казка, вірш, оповідання, уривки з 

повістей-казок), правильно їх називає, визначає емоційний 

настрій; 
самостійно читає та розрізняє нехудожні тексти за 

відсутністю у їх змісті діалогів, яскравих образних висловів, 

наявністю наукових понять, фактів, історичних дат, передачі 
інформації; 

 

виділяє в структурі художнього і нехудожнього 

текстів заголовок, ілюстрації, схеми, таблиці, використовує їх 
для прогнозування  орієнтовного змісту тексту та кращого 

його розуміння; 

виявляє розуміння фактичного змісту тексту та 

Формування і розвиток 

навички читання. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Сприймання і практичне 

розрізнення текстів різних видів. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



основних думок художніх і нехудожніх текстів (з допомого 

вчителя); 
пояснює, які, де, коли відбулися події; 

визначає, правильно називає персонажів художнього 

твору, виділяє серед них головного; 

перераховує цікаві факти, важливі ідеї в 
інформаційному тексті; 

встановлює зв’язки між подіями, дійовими особами; 

ставить запитання за фактичним змістом 
прочитаного з метою уточнення свого розуміння; 

розпізнає, називає в тексті яскраві, образні слова, 

вислови, пояснює їх роль у творі (з допомогою вчителя); 
передає зміст (детально або вибірково) твору чи 

окремих епізодів з дотриманням логіки викладу, а також з 

урахуванням структурних елементів тексту: зачину, основної 

частини, кінцівки; 
пояснює вчинки персонажів у творі, висловлює  щодо 

них найпростіші оцінні судження; обґрунтовує свої висновки 

(з допомогою вчителя); 
 

розповідає про свої загальні враження, почуття від 

прочитаного, (що саме сподобалося / не сподобалося, що було 

цікаво / нецікаво, що нового дізнався / дізналась), 
підтверджує свої думки фактами з тексту; 

пов’язує  зміст прочитаного зі своїми знаннями, 

попереднім читацьким, а також власним життєвим емоційно-
чуттєвим досвідом; 

передає власне ставлення до подій, вчинків 

персонажів  через ілюстрування, декламацію, рольові ігри, 
інсценізацію твору чи окремих його епізодів (з 

використанням вербальних і невербальних засобів художньої 

виразності); 

імпровізує з репліками, відтворюючи діалоги з казок, 
віршів, оповідань; 

бере участь у колективному обговоренні 

прочитаного: зацікавлено й уважно слухає співрозмовників, 
толерантно ставиться до їхніх думок, пояснює своє 

розуміння дискусійних питань; 

 
знає і називає найважливіші інформаційні ресурси: 

бібліотека, Інтернет, телебачення, дитячі газети, журнали, 

книжки, довідкові видання; 

знаходить у нехудожніх і навчальних текстах 
відповіді на запитання, поставлені вчителем; 

здійснює пошук потрібної інформації у дитячих 

довідкових виданнях; 
виявляє в тексті і пояснює зміст графічної інформації 

(таблиця, схема, емотикони тощо); 

аналізує одержану інформацію, звертається до 

дорослих (коли є сумнів) за підтвердженням її правдивості, 
достовірності; 

застосовує одержану інформацію в навчальній 

діяльності та практичному досвіді; 
перетворює вербальну інформацію із суцільного 

тексту у візуальну (малюнок, кадри до мультфільму, таблиця, 

схема тощо); 
 

розпочинає ознайомлення з новою дитячою книжкою з 

Аналіз та інтерпретація 

змісту текстів. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Формування 
рефлексивного досвіду за змістом 

прочитаного.          

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Робота з різними 

джерелами і видами інформації. 
 

 



розглядання її структурних елементів: обкладинки, 

титульного аркуша, ілюстрацій, змісту (переліку)творів, 
правильно  їх називає; 

передбачає орієнтовний зміст твору, дитячої книжки 

за вказаними елементами; 

розрізняє дитячі книжки за типом видання: книжка-
твір, книжка-збірка, енциклопедія, дитячий журнал, словник;  

добирає для читання дитячі книжки  на відповідну 

тему: казки про тварин, пригоди,  фантастика та ін.; 
визначає мету свого читання (для проведення цікавого 

дозвілля, знаходження потрібної інформації та ін.), обирає, 

читає відповідні книжки, пояснює свій вибір; 
перечитує книжки, окремі їх епізоди для кращого  

розуміння змісту та вдосконалення навички читання;  

 

 
 

 

 
 

має уявлення про жанри й теми дитячого читання; 

називає твори, дитячі книжки, що сподобалися, 

розповідає, які епізоди справили найбільше враження; 
називає кілька прізвищ авторів прочитаних творів; 

називає державні символи України й окремі 

національні символи, традиції українського народу 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Робота з дитячою 

книжкою. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Орієнтовний зміст 

літературного матеріалу: 
дитяча література в 

авторській, жанрово-тематичній 

різноманітності: 
– твори усної народної 

творчості, дитячий фольклор; 

– твори відомих 

письменників-класиків  України та 
зарубіжжя на актуальні теми для 

дітей; 

– художня  вітчизняна і 
зарубіжна література сучасних 

письменників: казки, легенди, 

оповідання, вірші, повісті-казки, 

комікси; 
– науково-пізнавальна 

література для дітей: книжки, 

енциклопедії, довідники; 
– дитяча періодика; 

теми дитячого 

читання:про Батьківщину, сім’ю, 
на героїко-патріотичну тематику,  

про живу й неживу природу, дітей, 



дружбу, шкільне життя, пригоди, 

фантастика, дитячі детективи, 
винаходи, відкриття, сучасні 

технології та ін. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» - протягом року 

пишерозбірливо, охайно з однаковим нахилом букв; 
дотримується свідомо гігієнічних правил письма; 

дотримується культури оформлення письмових 

робіт: розташовує самостійно заголовок  у рядку, 
дотримується поля, правого і лівого краю сторінки, абзаців, 

робить акуратні виправлення; 

розташовує слова й віршові строфи в колонку; 

записує слова в таблицю; 
 

обмінюється елементарними письмовими 

повідомленнями (записка, лист, вітальна листівка та ін.); 
обирає для написання повідомлення відповідне 

оформлення (шрифт, розмір, колір тощо); 

відновлює деформований текст з 3-4 речень; 
створює і записує коротке зв’язне висловлення на 

добре відому та цікаву тему; 

 

перевіряє (з допомогою вчителя), чи грамотно 
написаний власний текст;  

виправляє орфографічні й пунктуаційні помилки на 

вивчені правила (самостійно і з допомогою вчителя); 
удосконалює текст із часто повторюваними словами 

шляхом заміни їх синонімами та займенниками (без уживання 

термінів) 

Формування і розвиток 
навички письма. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Створення власних 
письмових висловлень. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Перевірка й редагування 

текстів 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» - протягом року 

сприймаєй обговорює прості медіапродукти; 

обговорює зміст і форму простих медіапродуктів, 
розповідає, про що в них ідеться; 

визначає, кому і для чого призначений медіапродукт; 

пояснює зміст вербальної і невербальної інформації в 
медіапродуктах; 

висловлює свої думки і почуття з приводу 

прослуханих / переглянутих медіапродуктів (коміксів, 

дитячих журналів, реклами); 
створює прості медіапродукти (листівка, sms-

повідомлення, фотоколаж тощо) з допомогою інших осіб 

Робота з медіапродукцією 

 
 

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» - протягом року 

аналізує звуко-буквений склад слова; 
експериментує зі словами: змінює, додає, вилучає один звук 

(букву), склад у словах так, щоб вийшло інше слово;  

правильно вимовляєслова з дзвінкими приголосними 

звуками в кінці слова і складу перед глухим 

правильно вимовляє й записує слова з апострофом; 

правильно наголошує загальновживані слова 
експериментує з наголосом: порівнює і пояснює 

значення слів, які відрізняються лише наголосом; 

 
ділить слова на склади; 

Дослідження звуко-
буквеного складу слів, правильна 

їх вимова і написання.  

 
 

 

 
 

 

 

 



переноситьслова з рядка в рядок складами; 

не відриває при переносі від слова склад, позначений 
однією буквою;  

правильно переноситьслова зі збігом приголосних, з 

літерами ь, й, буквосполученнями дж, дз, йо, ьо, апострофом; 

 
правильно читає (напам’ять або із запису) 

український алфавіт 

розташовує 5-6 слів за алфавітом з орієнтацією на 

першу літеру 

користується алфавітом у роботі з навчальними 

словниками; 

розпізнає слова, близькі і протилежні за значенням 

розрізняє пряме й переносне значення слів; 
пояснює різні значення багатозначних слів (з 

допомогою вчителя); 

розподіляє ряд слів на 2 групи за смисловою 

ознакоюдоповнює кожну групу 2-3 словами 
доречно вживає слова різних лексичних груп у 

власному мовленні; 

 

розрізняє слова, які відповідають на питання хто? і 

що? 
правильно вживає велику / малу літери у власних / 

загальних назвах;  

змінює іменники за числами (один – багато) 

 

впізнає слова, які відповідають на питання який? 

яка?яке? які? окремо та в реченнях, у тексті 

утворюєсловосполучення іменників з прикметниками 

добирає до відомого предмета відповідні ознаки 

 

впізнає слова-назви дій, ставить до них питання 

добирає влучно дієслова для висловлення власних 
думок; 

 

розрізняє слова, які називають числа, ставить до них 

питання скільки?; 
утворює словосполучення числівників з іменниками; 

 

розрізняє слова, що називають предмети, ознаки, дії, 

числа, ставить до них питання 

добираєсамостійно4-6 слів, які відповідають на 
питання хто? що? який? яка?яке? які? що робить? що 

роблять? скільки? 

розподіляє слова на групи за значенням та питаннями 

(за частинами мови) 

 

упізнає в реченні службові слова; пише їх окремо від 

інших слів 
пов’язує між собою слова за допомогою службових 

слів 

 

розпізнає речення за його основними ознаками; 

пояснює роль різних видів речень для досягнення мети 
спілкування; 

правильно відтворює інтонацію розповідних, 

 

 
Користування правилами 

переносу слів.  

 

 
 

 

 
 

 

Користування алфавітом. 
 

 

 

 
Дослідження лексичного значення 

слова. Використання лексичного 

багатства української мови у 
власному мовленні. 

 

 

 
 

Дослідження ролі 

іменників у мовленні і 
використання їх у власних 

висловленнях. 

 
 

 

Дослідження виражальних 

можливостей прикметників, 
використання їх з метою 

увиразнення мовлення. 

 
 

Спостереження за роллю 

дієслів у мовленні і застосування 
їх у власних висловленнях. 

 

Дослідження числівників і 

використання їх у мовленні. 
 

 

Спостереження за словами, які 
служать для назви предметів, 

ознак, дій, чисел. 

 

 
 

 

Дослідження значення в 
мовленні службових слів і 

використання їх для зв’язку слів у 

реченні. 
 

Дослідження і 



питальних і спонукальних, окличних та неокличних речень 

використовує  відповідні розділові знаки в кінці 

речень під час письма; 

поширює речення словами за поданими питаннями 

складає і записує речення за малюнком, на задану 
тему; 

 

розпізнає текст за основними ознаками; 

розрізняє текст-розповідь і текст-опис та пояснює їх 
призначення; 

добирає заголовок до тексту 

визначає в тексті зачин, основну частину, кінцівку 

знаходить у художніх текстах виражальні засоби 

мови, пояснює їх роль; 

складає і записує невеликий текст (3-4 речення) за 
ілюстрацією, серією малюнків, про події з власного життя; 

використовує займенники, прислівники, контекстні 

синоніми (без уживання термінів) для зв’язку речень у 

текстіта уникнення повторів 

 
перевіряє і вдосконалюєвласні тексти, усуваючи 

лексичні повтори 

конструювання речень. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Дослідження і складання 
текстів. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Удосконалення текстів 

У Типовій освітній програмі (3 класу) мовно-літературну галузь 

структуровано через впровдження навчальних предметів "Українська мова", 

"Літературне читання". 

На вивчення української мови в 3 класах виділено по 122 години (3,5 години 

на тиждень). Рекомендовано 3 години на тиждень проводити уроки української 

мови, 1 годину на два тижні - урок розвитку зв'язного мовлення. 

3 клас 
Очікувані результати навчання  

 здобувачів освіти  
Зміст навчання 

 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» 

уважно слухає репліки співрозмовника, уточнює 
почуте в діалозі з огляду на ситуацію спілкування; 

сприймає уважно монологічне висловлення з 

конкретною метою; 
розуміє й адекватно виконує навчальні дії 

відповідно до прослуханої інструкції, настанови вчителя; 

 

передає зміст почутого (послідовність подій у 
розповіді, перелік ознак в описі, наведені аргументи в 

міркуванні); 

добирає заголовки до частин прослуханого тексту; 
визначає тему і мету усного повідомлення; 

вибирає інформацію з почутого з певною метою, 

використовує її для створення власних висловлень; 
 

 

Сприймання усної 
інформації. 

Робота над розумінням 

діалогічного й монологічного 
мовлення. 

Сприймання і розуміння 

навчальних інструкцій, настанов. 

 
Аналіз та інтерпретація 

(розкриття змісту) почутого. 

Відтворення змісту 
прослуханого своїми словами. 

Визначення теми і мети 

почутої інформації. 
Вибір необхідної інформації 

з почутого. 



визначає позицію мовця, погоджується з нею або 

заперечує; 
висловлює власні думки з приводу почутого, 

аргументує їх, спираючись на власний досвід; 

 

вступає і підтримує діалог на теми, пов’язані з 
важливими життєвими ситуаціями; 

аргументує свої думки під час розмови; 

виявляє доброзичливе ставлення до думок інших; 
дотримується етичних норм спілкування, правил 

етикету; 

вживає у процесі спілкування правильні форми 
звертань, слів, що виражають прохання, пропозицію, 

побажання, вибачення; 

 

формулює розгорнуту відповідь на поставлене 
запитання; 

доводить аргументовано свою думку; 

будує усне зв’язне висловлення (розповідь, опис, 
міркування) за малюнком, ситуацією з опорою на 

допоміжні матеріали (частиною тексту, планом, опорними 

словами, словосполученнями) 

бере участь у створенні есе під керівництвом 

учителя; 
використовує виражальні засоби мови; висловлює 

власну думку про предмети, явища, події 

 

Оцінювання усної 
інформації. 

Вираження власної думки 

щодо змісту прослуханого. 

 
Практичне оволодіння 

діалогічною формою мовлення, 

етикетними нормами культури 
спілкування. 

 

 
 

 

 

 
 

Створення усних 

монологічних висловлень (розповідь, 
опис, міркування, есе) самостійно та 

з опорою на дидактичні матеріали 

(даним початком, основною 

частиною або кінцівкою, складеним 
планом). 

Використання виражальних 

засобів мови 
 

 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» 

дотримується загальних правил письма; 
дотримується пропорційної висоти, ширини, 

нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків (! ?) 

у зошиті в одну лінійку; 

нарощує швидкість письма, безвідривно 
поєднуючи елементи буквта букви між собою; 

прискорює  письмо в міру своїх 

психофізіологічних можливостей, не спотворюючи форми 
букв та їх поєднань;  

 

 
 

 

пишерозбірливо; 

оформлює охайно письмову роботу в зошиті в 
одну лінію; 

дотримується абзаців, полів зошита; 

записує слова в колонку;  
 

обирає для оформлення повідомлення відповідний 

шрифт, розмір і колір букв тощо; 
 

створює письмове висловлення (розповідь, опис) 

на добре відому й цікаву тему, на основі вражень від 

прочитаного твору, переглянутого фільму, ситуації з 
життя; 

висловлює своє ставлення до того, про що пише; 

складає і записує художні і науково-популярні 

Розвиток навички письма. 
Дотримання графічних, гігієнічних і 

технічних правил письма. 

Формування навички письма 

в графічній сітці в одну лінію. 
Розвиток швидкості письма: 

безвідривне поєднання елементів 

букв и, л, п;  н, р, ф та 3-4 букв між 
собою типу дим, мили, ориз, трив 

без викривлення графем. 

 
Дотримання культури 

оформлення письмових робіт. 

 

 
 

 

 
 

Побудова зв’язних текстів 

(розповідь, опис, міркування). 
Письмове переказування 

тексту розповідного змісту. 

Висловлення власного 

ставлення до змісту написаного. 
Використання виражальних 

засобів мови. 

 



описи за поданим зразком, використовуючи інформацію з 

різних джерел; 
будує текст-міркування за зразком та поданим 

початком; 

письмово переказує текст розповідного змісту; 

використовує у власних текстах виражальні засоби 
мови; 

оформлює власне висловлення так, щоб воно було 

грамотним (у межах вивченого) і зрозумілим; 
 

знаходить іакуратновиправляєу власному тексті 

помилки (графічні, орфографічні, граматичні, лексичні і 
стилістичні), орієнтуючись на пам’ятку, підготовлену 

вчителем; 

обговорює письмові роботи (власні й 

однокласників) у парі, невеликій групі, визначає 

позитивні характеристики 

 

 
 

 

 

 
Перевірка та редагування 

текстів. 

Обговорення письмових 
робіт  

 

 

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» 

сприймає доступні медіатексти; 

визначає мету простих медіаповідомлень; 

інтерпретуємедіаповідомлення на основі 
власного досвіду; 

виділяє цікаву для себе інформацію; 

намагається виявити приховану інформацію в 
медіапродуктах; 

пояснює свою реакцію на медіаповідомлення (як 

буде реагувати у відповідь); 
створює прості медіапродукти (листівка, 

запрошення, sms-повідомлення, фотоколаж, книжечка 

тощо); 

пояснює, кому і для чого призначені створені ним 
медіапродукти 

Сприймання простих 

медіатекстів, виявлення в них 

очевидних ідей та прихованої 
інформації. 

Висловлення власного 

ставлення до медіаповідомлень. 
Створення простих 

медіапродуктів 

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» 

правильно вимовляє слова з апострофом, звуками 

[ґ], , , , 

дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і 

складу перед глухим, ненаголошеними голосними [е], [и], 

подовженими приголосними звуками; 
правильно наголошує загальновживані слова; 

 

відтворює напам’ять український алфавіт 

розташовує 7-9 слів за алфавітом, орієнтуючись 

на першу і другу літери 

користується алфавітом під час роботи з 
навчальними словниками; 

 

пояснює пряме і переносне значення слів; 

добирає до поданого слова 1-2 найуживаніші 
синоніми, антонім; 

користується навчальними словниками 

синонімів, антонімів; 
розпізнає найуживаніші багатозначні слова і 

Дослідження фонетичних 
закономірностей української мови. 

Дотримання орфоепічних 

вимог у власному мовленні. 
 

 

 
Застосування алфавіту. 

Користування навчальними 

словниками. 

 
 

Спостереження за лексичним 

значенням слова.  
Вживання у власному 

мовленні слів різних лексичних груп 

(слова в прямому і переносному 

значеннях, синоніми, антоніми, 
багатозначні слова).  

 

 



пояснює їх різні значення;  

знаходить і пояснює роль синонімів, антонімів, 
багатозначних слів у тексті; 

доречно використовує у власних висловленнях 

слова в прямому і переносному значеннях, синоніми, 

антоніми, багатозначні слова; 
 

визначає і пояснює роль закінчення, кореня, 

префікса, суфікса в слові; 
розрізнює спільнокореневі слова і форми того 

самого слова (з допомогою вчителя); 

пояснює, що таке орфограма; 
розпізнає слова з орфограмами і перевіряє їх; 

правильно записує слова з ненаголошеними 

голосними [е], [и] в корені, які перевіряються наголосом;  

користується орфографічним словником для 
перевірки написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не 

перевіряються наголосом;  

правильно записує слова з префіксами роз-, без-, з- 
(с-); 

 

розпізнає в тексті і самостійнодобираєіменники, 

ставить до них питання; 
розпізнає іменники, які називають опредмечені дії, 

ознаки; 

розрізняє іменники – назви істот і неістот, 
правильно ставить до них питання; 

розрізняє власні і загальні іменники; 

записує власні іменники з великої букви; 
визначає рід іменників; 

змінює іменники за числами; 

доречно вживає іменники у власному мовленні; 

 
розпізнає прикметники в тексті; 

пояснює роль прикметників у мовленні; 

будує словосполучення прикметників з 
іменниками, встановлює між ними граматичний зв’язок за 

допомогою питань; 

змінює прикметники за родами і числами у 
сполученні з іменниками; 

розпізнає граматичну форму прикметника за 

родовим закінченням, поставленим питанням, за 

іменником, з яким він зв’язаний; 
вживає прикметники у власних висловленнях з 

метою їх увиразнення; 

 
розпізнає серед слів числівники, які відповідають 

на питання скільки?; 

правильно вимовляє, наголошує і записує 

числівники, які використовуються для запису дати в 
зошиті; 

правильно читає числові вирази;  

 
розпізнає дієслова в тексті, ставить до них 

питання; 

розрізнює часові форми дієслів; 
змінює дієслова за часами; 

правильно записуєнез дієсловами; 

 

 
Дослідження будови слова.  

Розрізнення форм слова і 

споріднених слів.  

Дослідження орфограм, 
пов’язаних з будовою слова.  

 

 
 

 

 
 

 

 

Спостереження за 
номінативною функцією іменників у 

мовленні.  

Розрізнення назв істот і 
неістот, власних і загальних 

іменників. 

Визначення роду іменників. 

Змінювання іменників за 
числами. 

Вживання іменників у 

власних висловленнях. 
 

Дослідження ролі 

прикметників у мовленні.  
Встановлення зв’язку 

прикметників з іменниками. 

Змінювання прикметників за 

родами і числами. 
Використання прикметників 

у власному мовленні. 

 
 

 

Засвоєння правильної  
вимови і правопису найуживаніших 

числівників. 

 

 
 

Дослідження ролі дієслів у 

мовленні.  
Змінювання дієслів за 

часами. 

Правопис не з дієсловами. 

Вживання дієслів у власному 
мовленні. 

 

 
Дослідження речень, різних 

за метою висловлювання, 

інтонацією, зі звертаннями.  
Визначення в реченні 

головних і другорядних членів. 



добирає дієслова-синоніми, антоніми, з прямим і 

переносним значеннями і доречно вживає їх у власних 
висловленнях; 

 

правильно інтонує речення, різні за метою 

висловлювання та вираженням почуттів; 
правильно будує і записує розповідні, питальні, 

спонукальні, окличні і неокличні речення; 

правильно інтонує і записує речення зі звертанням; 
використовує форми кличного відмінка під час 

звертань; 

визначає в реченні головні (підмет і присудок) та 
другорядні (без поділу на види) члени речення; 

виділяє словосполучення в групі підмета і групі 

присудка; 

встановлює зв’язок між головним і залежним 
словом у словосполученні; 

встановлює граматичні зв’язки між словами в 

простому реченні за допомогою питань; 
будує різні види простих речень; 

 

визначає в тексті зачин, основну частину і 

кінцівку; 
розпізнає текс-розповідь, опис, міркування, есе; 

розрізняє за характерними ознаками художні, 

науково-популярні та ділові тексти; 
визначає тему і мету тексту; 

добирає заголовок відповідно до теми тексту; 

складає плану тексту; 
дотримується абзаців у оформленні текстів на 

письмі; 

використовує для зв’язку речень у тексті 

займенники, прислівники, близькі за значенням слова 
 

Встановлення зав’язків між 

словами в словосполученні і реченні.  
Побудова різних видів 

речень. 

 

 
 

 

 
 

Дослідження будови тексту. 

Розрізнення різних типів і 
стилів текстів (художні, науково-

популярні, ділові). 

Визначення теми і мети 

тексту. 
Складання плану тексту  

 

4 клас 
 

Очікувані результати навчанняздобувачівосвіти Змістнавчання 

Змістовалінія «Взаємодіємоусно» 

сприймає уважноуснуінформацію;[4МОВ1.1] 
ставитьуточнювальнізапитаннявідповіднодометислухання
;[4МОВ1.1] 

виконуєусніінструкціїйнастановивчителящодонавчальнихза

вдань;[4МОВ1.1] 

передає зміст почутого творчо (змінює оповідача в тексті-

розповіді,послідовністьнаведенихознаквописі,послідовніст

ьаргументівуміркуванні,доповнюєописіншими ознаками, а 
міркування іншими аргументами); [4МОВ1.2] 

вибирає з почутого інформацію для створення 

власноговисловленнязконкретноюметою(уснеоголошення,у
снийвідгук,уснийстислийпереказ);[4МОВ 1.3] 

узагальнює і систематизує почуту інформацію; [4 

МОВ1.4] 

Сприйманняусноїінформаціїзпевною

метою. 

 

 

Аналізтаінтерпретація(розкриття 

змісту) 
почутого.Відтвореннязміступочутого

творчо. 

Вибірівикористанняінформаціїз 

почутого для створення 
власнихвисловлень. 

Зіставлення теми й 

головноїдумкиусногоповідомленняз 
власнимдосвідом. 

прогнозує,якотримануінформаціюможнавикористатиз  

користю;[4МОВ1.4]  



зіставляєтемуйголовнудумкуусногоповідомленняз  

власнимиспостереженнями,поведінкою,досвідом;  [4  

МОВ 1.4] Оцінюванняусноїінформації. 

висловлюєвласнеставленнядоусногоповідомлення;[4  

МОВ 1.5]  

обґрунтовуєсвоєставленнядопочутого,спираючисьна  

набутізнання,власнийдосвід;[4МОВ1.5]  

визначаєпозиціюмовця,погоджуєтьсязнеючизаперечує;  

[4МОВ1.5] Практичнеоволодіння 

ініціює спілкуваннянатему,яказацікавила;[4МОВ1.6] діалогічноюформоюмовлення, 
береучастьудискусії,наводитьдокази;[4МОВ1.6] вербальнимиіневербальними 

висловлюєдоброзичливосвоєставленнядодумокінших засобами, етикетними нормами 

співрозмовників (поділяє їх повністю, частково чи культуриспілкування. 
аргументовановідхиляє);[4МОВ1.6]  

висловлюєйаргументуєсвоюпозицію; [4МОВ1.6]  

обирає вербальнійневербальнізасобиспілкуваннядля  

досягненнямети;[4МОВ1.7]  

дотримуєтьсямовленнєвогоетикету,нормлітературної  

вимови;[4МОВ1.8]  

будуєсамостійноуснезв’язневисловлення(розповідь,  

опис, міркування, есе) за спостереженнями в Створенняуснихмонологічних 

навколишньомусвіті,ілюстрацією,поданимзачиномабо висловлень 
кінцівкою, за опорними словами, за поданим або (розповідь,опис,міркування, 
колективночисамостійноскладенимпланом; [4МОВ1.6] есе). 

використовує виражальнізасоби мови; [4МОВ1.7] Використання виражальних 

виражає своє ставленнядовисловлюваного [4 МОВ1.6] засобів мови. 

даєзагальнуоцінкупочутомудіалогуаборозповіді,опису, Удосконалення власних 

есечиміркуванню[4МОВ1.5] висловлень 

пропонує,якможнавдосконалитиабодоповнитизв’язне  

висловлення[4 МОВ4.2]  

Змістовалінія «Взаємодіємописьмово» 

самостійноконтролюєвиконаннязагальнихправилписьма;[4

МОВ3.3] 

нарощуєшвидкістьписьма,безвідривнопоєднуючиелементи

буквтабуквиміжсобою,зберігаючирозбірливість;[4МОВ3.1] 

спрощуєокреміформибукв, 

їхпоєднання,зберігаючирозбірливістьчитаннянаписаного;[4

МОВ3.1] 

пишевтемпі,якийдаєзмогузаписативласнудумкутаінформаці

юзрізнихджерел;[4МОВ3.1] 

пишерозбірливо;[4МОВ3.1] 
робить охайні виправлення; [4 МОВ 3.3]дотримується 

абзаців, полів зошита; [4 МОВ 

3.1]записуєсловавколонку;[4МОВ3.1] 

заповнюєтаблицю;[4МОВ3.1] 
складаєтекстидляписьмовогоспілкування(оголошення,запр

ошення,афішатощо)[4 МОВ3.1],[4МОВ3.2]створює і 

записує загадки, невеликі казки тощо зорієнтацієюна 

читача;[4МОВ3.1] 
обираєдлявласногоповідомленнявідповіднеоформлення(шр
ифт,розмір,колірбуквтощо);[4МОВ3.1] 

складає самостійне письмове висловлення (розповідь,опис, 

міркування) на добре знайомі й цікаві теми [4 МОВ3.1] 

Удосконалення навички 

письма.Самоконтрользавиконаннямгр

афічних, технічних, 
гігієнічнихправилписьма. 

Розвиток швидкості 

письма:безвідривнепоєднанняелемент
івбуквх,ж,юта4-6 буквтипудень, 

злива, очерет, 

спрощенняокремихформбуквтаїхпоєд

нань. 
Дотримання 
культуриоформленняписьмовихробіт. 

 
 

Створення коротких 

письмовихповідомлень,малихфолькл

орнихформ. 

 

 

Побудовазв’язнихтекстіврізнихтипів(
розповідь,опис, 

міркування). 



пише переказ (докладний, вибірковий) 

текстурозповідногозмістузелементамиописуабоміркування;
[4МОВ3.1] 

використовуєувласнихвисловленняхвиражальнізасобимови

;[4МОВ3.1] 

висловлюєсвоєставленнядотого,прощопише; [4МОВ3.1] 

записуєвласнівисловленняграмотно(умежахвивченого)ізроз

уміло;[4МОВ3.1] 

береучастьвобговоренніписьмовихробітупарах,групах;[4М

ОВ3.3] 

відзначає позитивні сторони, висловлює поради 

щодоможливого удосконалення тексту, спираючись 

напам’ятку[4МОВ3.3] 
удосконалює письмовий текст[4МОВ3.3] 

Написання різних видів 

переказівтексту(докладного,вибірков
ого).Використання 

виражальнихзасобівмови. 
Записуваннявласноїдумкипропредмет 
висловлення. 

Перевіркатаредагуваннятекстів 

Змістовалінія«Досліджуємомедіа» 

сприймаєкритичнодоступнімедіатексти;[4МОВ1.1],[4 
МОВ2.1] 
визначає мету й цільову аудиторію

 окремихмедіапродуктів;[4МОВ1.4],[4МОВ2.2] 

декодує(тлумачить)повідомленняупростих 
медіатекстах,виявляєочевидніідеї;[4МОВ1.4]висловлює 
власні погляди на події, явища, предмети,цінності, 

представленівмедіатексті; [4МОВ1.5],[4МОВ 

1.6] 
пояснює, чи змінилися під впливом 

медіатекстувласніуявленняабодумкипропредметповідомлен

ня,яксаме;[4МОВ1.5] 

створює прості медіапродукти, враховує мету 

йаудиторію;[4МОВ1.7] 

обговорює(впарічигрупі)враженнявідствореногомедіапроду
кту[4МОВ1.8] 

Критичнесприйманнядоступнихмедіа

продуктів. 
Виявленнявпливу 
медіапродуктівнавласнідумкийпогляд

и. 

Створенняпростих 
медіапродуктів(книжечка,стіннівка, 

реклама тощо) 

Змістовалінія «Досліджуємо мовніявища» 

дотримуєтьсяправилвимовлянняслів з Дотриманняорфоепічних вимог у 

ненаголошенимиголосними[е],[и],дзвінкими власномумовленні. 
приголосними звукамивкінцісловаіскладуперед  

глухим,подовженимиприголоснимизвуками;[4МОВ  

4.1]  

правильнонаголошуєзагальновживаніслова;[4МОВ4.1] Користуванняалфавітом. 
розташовує10-12слів заалфавітом,орієнтуючись на  

першу,другуітретюлітеривслові[4 МОВ4.1]  

знаходить потрібнеслововнавчальномусловнику  

(тлумачному,орфографічному,синонімів,антонімів,  

фразеологічномутощо),користуючисьалфавітом;[4МОВ  

4.1]  

утворюєсловосполученнязпрямиміпереносним Дослідженняролівмовленні 

значеннями;[4МОВ4.1] лексичнихгрупслів(словаз 

добираєдоподаногослова2-3найуживанішісиноніми, прямиміпереносним 

антонім,користуючисьвідповідниминавчальними значеннями,синоніми,антоніми, 

словниками;[4МОВ4.1] багатозначніслова, 

розкриваєзначеннянайуживанішихбагатозначнихслів, фразеологізми, застарілійнові 

вводитьїхусловосполучення, речення;[4МОВ4.1] слова). 
пояснюєзначеннянайуживанішихфразеологізмів;[4 Дослідженняпоходження 

МОВ 4.1] окремихслів (запозиченняз 

добираєдофразеологізмівблизькізазначеннямслова;[4 іншоїмови, словотворення). 



МОВ 4.1] Вживаннясліврізнихлексичних 
груп увласномумовленні. 

знаходить синоніми, антоніми, багатозначні 

слова,фразеологізми в тексті і пояснює їх роль; [4 МОВ 

4.1]розпізнаєзастарілійновісловавтекстах;[4 

МОВ4.1]досліджуєпоходження 
слів;[4МОВ4.1]використовує 

увласномумовленнісловавпрямомуі 

переносному значеннях, синоніми, антоніми, 

багатозначніслова, фразеологізми для досягнення мети 

спілкування; [4МОВ4.2] 

правильно записує слова із сумнівними приголосними, 

щопіддаються асиміляції (просьба, боротьба, нігті, кігті); 

[4МОВ4.1] 
розрізняєі 
правильнозаписуєсловазіспівзвучнимипрефіксамиіприймен
никами;[4МОВ4.1] 

правильно пише слова з апострофом після префіксів; 
[4МОВ4.1] 

розрізняєіправильнозаписуєсловазпрефіксамипре-і 

при-;[4МОВ4.1] 
утворюєновісловазадопомогоюпрефіксів,знайуживанішим
исуфіксамизменшення,здрібнілості,пестливостітощо;[4МО

В4.1] 

розпізнаєіменникизабстрактнимзначенням;[4 МОВ4.1] 

визначаєрідічислоіменників;[4МОВ4.1] 
відтворюєназвивідмінківівідмінковіпитання;[4МОВ4.1] 
змінює іменники за числами і відмінками; [4 МОВ 

4.1]визначаєпочатковуформуіменника 

(називнийвідмінокоднини);[4МОВ4.1] 

визначаєвідмінокіменникавреченні;[4МОВ4.1]змінює у 
процесі словозміни іменників приголосні [г], 

[к],[х]передзакінченням–іна[з′],[ц′],[с′], 

голосний[і]на[о],[е];[4МОВ 4.1] 
правильно вживає в орудному відмінку однини віменниках 
чоловічого роду закінчення –ом, –ем (–єм), 
віменникахжіночогородузакінчення–ою,–ею(–
єю);[4МОВ4.1] 

перевіряє за словником закінчення іменників 
чоловічогороду в родовому й орудному відмінках; [4 МОВ 

4.1]використовує в мовленні паралельні форми 

іменниківчоловічого роду – назв істот у давальному й 
місцевомувідмінкаходнини;[4МОВ4.1] 

правильно записує іменники жіночого роду з основою 

наприголосний в орудному відмінку однини; [4 МОВ 

4.1]правильновживаєлітературніформиіменниківумісцевом
у відмінку множини з прийменником по; [4 МОВ4.1] 

змінює прикметники зародамиічислами; [4МОВ4.1]змінює 

прикметники разом зі зв’язаними з нимиіменниками за 
відмінковими питаннями; [4 МОВ 4.1]правильно записує 

прикметники з м’яким кінцевимприголосним основи у 

різних відмінкових формах; [4МОВ4.1] 
визначає граматичну форму прикметника (рід, 
число,відмінок) за іменником, з яким він зв’язаний; [4 
МОВ 4.1]утворює форми ступенів порівняння 
прикметників; [4МОВ4.2] 

правильно вимовляє і записує прикметники на –ський, –

цький,–зький;[4МОВ4.1] 

 

 

 

 

 

 

 
Дослідження і засвоєнняправопису 
слів із сумнівнимиприголосними, що 

піддаютьсяасиміляції,запострофомпіс

ляпрефіксів, з префіксами пре- іпри-. 

Утворення новихслівзадопомогою 
префіксів і суфіксів.Дослідження 
різних граматичнихформ іменників. 

Відмінювання 
іменників.Спостереженнязаявищемче

ргування приголосних іголосних. 

Правописзакінченьіменниківворудно

мувідмінкуоднини. 

Вживанняіменниківувласномумовлен

нівправильнихграматичнихформах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дослідженняграматичнихформприкм
етників. 

Змінюванняприкметниківзавідмінкам
и. 

Утворенняступенівпорівнянняприкме
тників. 

Вимоваінаписання 

прикметників на–ський,–цький, 

–зький. 
Уживання прикметників 
увласномумовленніякзасобувиразнос

ті. 



використовуєувласнихзв’язнихвисловленняхприкметникив

прямомуіпереносномузначеннях,синоніми, 
антоніми;[4МОВ4.2] 

розпізнаєвмовленнічислівники,яківідповідаютьнапитанняск
ільки?котрий?;[4МОВ4.1] 
ставить питання до кількісних і порядкових (безуживання 

термінів) числівників; [4 МОВ 

4.1]правильновимовляєіпишеформиродовоговідмінкачислів
ників50,60,70,80,90,100;[4МОВ4.1] 

уживаєправильніформичислівниківнапозначеннячасупротя

гом доби;[4МОВ4.1] 

розпізнає серед слів особові займенники, ставить до 
нихпитання;[4МОВ4.1] 

пояснює роль займенників у мовленні; [4 МОВ 4.1]відмінює 

особові займенники за зразком; [4 МОВ 4.1]правильно 
вживає займенники з прийменниками; [4 МОВ4.1] 

використовує займенники у власному мовленні 

длязв’язкуреченьутекстітазметоюуникненняповторівтихса

михслів;[4МОВ4.2] 
розпізнає неозначену форму дієслів, доречновикористовуєїї 

в мовленні; [4 МОВ 4.1], [4 МОВ 4.2]вживає 

дієсловаувідповіднихчасовихформах; [4МОВ4.1] 
правильно записує особові закінчення дієслів 

утеперішньому і майбутньому часі, 

користуючисьалгоритмом з опорою на третю особу 
множини; [4 МОВ4.1] 

ставить дієслова минулого часу у відповідну 

родовуформу за питаннями що робив? (-ла, -ло), що 

зробив? (-ла,-ло);[4МОВ4.1] 

правильновимовляєізаписуєдієслована–ся;[4 МОВ4.1] 
добираєдієслова,щонайбільшевідповідаютьмовленнєвійсит

уації;[4МОВ4.2] 

розпізнає серед слів прислівники і ставить до 
нихпитання;[4МОВ4.1] 

добираєдонайуживанішихприслівниківсинонімийантонім;[

4МОВ4.1] 
правильно пише найуживаніші прислівники; [4 МОВ 

4.1]доречно вживає прислівники у власних 

зв’язнихвисловленнях;[4МОВ4.2] 

Дослідженняролічислівниківумовлен
ні. 
Уживання числівників 

управильнихграматичнихформах. 

 

 

 

 

 
Дослідженняролізайменниківутексті. 

Відмінюванняособовихзайменниківза

зразком. 

Уживання займенників у 

власнихвисловленнях. 

 

 

Дослідженняграматичнихформдієслів
. 

Застосування 

алгоритмуперевіркиправописуособов
ихзакінчень дієслів з опорою натретю 

особу множини (безуживання 

термінів). 

Вимова і написання дієслів на –ся. 
Вживаннядієслівувласномумовленні в 

правильнихграматичнихформах. 

 
 

Дослідження ролі прислівників 

утексті. Уживання прислівників 
увласномумовленні. 

 

 



правильноінтонуєізаписуєречення,різнізаметоювисловлюва

ння та інтонацією; [4 МОВ 4.1]знаходить головні і 
другорядні члени речення 

унайпростішихвипадках;[4МОВ4.1] 

встановлюєзв’язкиміжсловамивреченнізадопомогоюпитань

;[4МОВ4.1] 
виявляєвреченніодноріднічлени;[4МОВ4.1]складаєреченняз

одноріднимичленами, 

правильноїхінтонуєізаписує;[4МОВ4.1] 
використовує різні за структурою і метою 

висловлюванняречення для вираження власних думок і 

почуттів; [4 МОВ4.2] 

знаходитьутекстійогоструктурнічастини;[4МОВ4.1] 
формулюєтемуіметутексту;[4МОВ4.1] 
добираєзаголовок, 

якийвідповідаєтеміабоголовнійдумцітексту;[4МОВ4.1] 

складає плантексту;[4 МОВ4.1] 

будує текстзаподанимпланом; [4МОВ3.1] 
розрізняєрізновидитекстів(розповідь,опис,міркування,есе)і
пояснюєїхпризначення;[4МОВ4.1] 

знаходить у тексті-міркуванні твердження, доказ 
івисновок;[4МОВ4.1] 

 

Дослідження речень, різних 

заструктуроюіметоювисловлювання. 
Виявленнявреченніодноріднихчленів. 

Використання різних 
видівреченьувласномумовленні. 

 

 

 

 

Дослідженнятекстіврізнихтипівістилі

в. 

Визначеннятемиіметитексту.Складан

няпланутексту. 

Побудова текстів різних типів істилів 

будуєрозповіді,описи,міркування,есе;[4МОВ3.1]розрізняє і 

будує тексти художнього і науково-

популярногостилів;[4МОВ3.1],[4МОВ4.1] 
використовує засобизв’язкуреченьутексті[4 МОВ4.2] 

 

 

Назва предмета - "Літературне читання" зумовлює необхідність 

визначення його мети і завдань, що вимагає відповідної конкретизації змістових 

ліній і очікуваних результатів. 

Мета - розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів 

читацької діяльності; формування читацької, комунікативної та інших ключових 

компетентностей; збагачення емоційно-ціннісного, естетичного, соціального та 

пізнавального досвіду; розвиток образного, критичного і логічного мислення та 

літературно-творчих здібностей; формування готовності до вивчення української 

та зарубіжної літератури в освітньому закладі II ступеня. 

Досягнення мети передбачає розв'язання таких завдань: 

- ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 

- формування в учнів повноцінної навички читання як універсального 

інструменту функціональної грамотності; 

- розвиток інтересу і здатності до самостійної читацької діяльності для 

задоволення різних потреб читача; 

- формування умінь опрацьовувати художні, науково-художні тексти; 

- оволодіння прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів 

різних видів; 

- розвиток образного, критичного, логічного мислення та мовлення; 

- формування умінь самостійної роботи з різними видами і джерелами 

інформації; 

- формування прийомів роботи з дитячою книжкою, періодичною, 

довідковою літературою; 



- формування вмінь безпечного і критичного використання медіапродукції, 

здатності створювати медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів; 

- розвиток уяви і здатності виявляти себе у різних видах літературно-творчої 

діяльності. 

Відповідно до мети і завдань предмета "Літературне читання" визначено 

такі змістові лінії: "Пізнаємо простір дитячого читання"; "Розвиваємо навичку 

читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного"; "Взаємодіємо усно за 

змістом прослуханого"; "Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів"; 

"Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою"; "Досліджуємо і 

взаємодіємо з медіапродукцією"; "Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; 

створюємо власні тексти". 

Реалізація змістових ліній програми з літературного читання здійснюється у 

процесі особистісно зорієнтованої розвивальної читацької і комунікативної 

діяльності учнів. Враховуючи потреби та інтереси молодших школярів у пізнанні 

світу людей, природи, самопізнанні, залучаючи їх до вдумливого читання 

найкращих дитячих книжок, текстів, різних видів учитель виховує україномовну 

особистість, компетентного, критично мислячого читача, який розуміє цінність 

книги, відчуває красу рідного слова, збагачує свій читацький, мовленнєвий і 

пізнавальний досвід. 

Змістова лінія "Пізнаємо простір дитячого читання" створює передумови 

для ознайомлення учнів 3 - 4 класів з різноманітною за темами і жанрами дитячою 

літературою, з різними видами довідкових, навчальних і медіа текстів, способами 

здобуття інформації у сучасному медіа просторі. 

Простір дитячого читання передбачає взаємодію організованої і самостійної 

читацької діяльності учнів, що сприяє формуванню дитини-читача, який на 

завершення початкової школи має належний читацький кругозір, розуміє цінність 

читання і виявляє до нього інтерес, набуває достатній досвід використання з 

різною метою текстів різних видів. 

Змістова лінія "Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами 

розуміння прочитаного" охоплює такі основні змістові блоки: удосконалення й 

розвиток якісних характеристик технічної і смислової сторін навички під час 

читання вголос і мовчки; самостійне застосування мовленнєвих та позамовних 

засобів художньої виразності; оволодіння, з поступовим нарощуванням ступеня 

складності, прийомами смислового читання (прийоми самостійного розуміння 

лексичного значення слів, словосполучень; повноцінного усвідомлення в тексті 

фактичної, концептуальної, підтекстової (з допомогою вчителя) інформації); 

застосування видів читання: аналітичного, переглядового, вибіркового відповідно 

до мети читання. 

Змістова лінія "Взаємодіємо усно за змістом прослуханого" спрямована на 

формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати 

усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, 

спілкуватися з іншими людьми в діалогічній і формі заради досягнення певних 

життєвих цілей. 

Змістова лінія "Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних 

видів" передбачає цілісне сприймання учнями художніх, науково-художніх 



текстів, їх аналіз, інтерпретацію з використанням літературознавчих понять 

(практично); формування умінь висловлювати рефлексивні судження у зв'язку з 

прочитаним, критично оцінювати інформацію в текстах різних видів та 

використовувати її для збагачення особистого читацького досвіду. 

Змістова лінія "Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою 

книжкою" передбачає формування і розвиток в учнів прийомів розрізнення 

дитячих книжок за жанрово-тематичними ознаками, типом видання (книжка-твір, 

книжка-збірка, довідник, словник і т. ін.); прогнозування орієнтовного змісту 

книжки (твору) з опорою на її ілюстративний та довідково-інформаційний апарат; 

прийомів самостійного вибору книжок з використанням інформаційних ресурсів 

дитячої бібліотеки; умінь зв'язно висловлювати власні емоційно-оцінні враження 

щодо змісту прочитаного, складати короткий відгук на прочитану книжку та ін. 

Змістова лінія "Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією" має на меті 

формування і розвиток в учнів понять про різні види медіа та використані в них 

вербальні і невербальні засоби впливу на читача; формування умінь і навичок 

сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати і безпечно 

користуватися медіазасобами; виражати себе і спілкуватися з іншими за 

допомогою власних медіапродуктів. 

Оволодіння медіаграмотністю є поліпредметним процесом, який передбачає 

зв'язок із щоденним життям дітей не лише в школі, а й поза нею, створення 

можливостей набувати досвід критичного осмислення різної медіапродукції, що 

має позитивно вплинути на розширення їхнього читацького і соціального досвіду, 

вироблення умінь відрізняти корисну інформацію від шкідливої, уникати імовірних 

для цього віку ризиків взаємодії з медіапродуктами. 

Змістова лінія "Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо 

власні тексти" передбачає розвиток уяви, художньо-образного мислення і 

мовлення дітей, оволодіння вербальними і невербальними засобами створення 

творчих продуктів з різним ступенем самостійності (зміни, доповнення, 

продовження тексту, ілюстрування; участь в інсценізаціях, дослідницьких 

проєктах; складання есе, казок, віршів, закличок, загадок, оповідань та ін.). 

3 клас 
Очікувані результати навчання 

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Пізнаємо простір дитячого читання 

Учень/учениця: 
правильно називає та практично 

розрізнює фольклорні і авторські твори;  

співвідносить вивчені твори з 

відповідними жанрами (казка, вірш, художні і 
науково-художні оповідання; байка); 

самостійно визначає жанрові ознаки 

казок, віршів, оповідань, 
називає основні жанрові ознаки п’єси; 

розуміє, яку інформацію можна 

одержати в творах різних жанрів; 
називає основні теми прочитаного; 

прізвища, імена відомих українських 

письменників, твори яких вивчалися на уроках 

літературного читання; 

Доступний і цікавий дітям навчальний 
матеріал різноманітний за жанрами, персоналіями і 

джерелами здобуття інформації: 

- усна народна творчість (малі фольклорні 

форми: лічилки, скоромовки, загадки, приказки, 
прислів’я; казки героїко-фантастичні, легенди, 

байки, пісні); 

- художні твори відомих українських і 
зарубіжнихписьменників: 

-  поезія (вірші пейзажні, сюжетні, 

фантастичні, гумористичні; вірші-загадки, 
акровірші);  

проза (оповідання, уривки з повістей, казки; 

п’єси); 

байки (вірші і проза).  



розповідає епізоди з життя відомих 

письменників, про їхні твори, з якими 
неодноразово ознайомлювалися під час 

навчання; 

вміє розповісти сюжети кількох казок 

(фольклорних і авторських); знає напам’ять 
5-6 віршів, кілька прислів’їв, скоромовок; 

виявляє ставлення до прослуханого і 

прочитаного; 
знає і називає найважливіші 

інформаційні ресурси;  

знаходить в них потрібну інформацію. 

Науково-художня, довідкова,література з різних 

джерел,тексти із ЗМІ. 
Тематика дитячого читання:  

твори про почуття дітей, їхні захоплення, 

мрії, взаємини в сім'ї, школі; про стан природи у 

різні пори року; ставлення до Батьківщини, рідної 
мови, народних традицій, про історію рідного краю, 

видатних людей; відкриття; про життя письменників, 

створення книг; медіатексти. 
 

Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння прочитаного 

читає вголос, правильно, цілими 

словами і групами слів  у темпі, який дає змогу 

розуміти прочитане; 

оволодіває продуктивними способами 
читання мовчки (самостійно та з допомогою 

вчителя); 

 
 

 

оволодіває та самостійно застосовує 
прийоми виразного читання та декламування 

напам’ять (для художніх текстів); 

 

 
 

виділяє у тексті і пояснює значення 

незнайомих слів, висловів, 
термінів(самостійно та з допомогою 

вчителя); 

 

самостійно розуміє фактичний зміст  
текстів різних видів та основні думки 

(самостійно, а також з допомогою вчителя); 

 
 

застосовує різні види читання під час 

опрацювання змісту текстів різних видів 
(самостійно та за завданням учителя), а також 

перечитування як засіб поглибленого 

розуміння змісту. 

 

 

Формування і розвиток якісних 

характеристик навички читання вголос і мовчки: 

виконання  вправ і завдань на регулювання дихання, 

розвиток уваги, пам’яті, темпу, фонематичного 
слуху, зорового сприймання, оперативного поля 

читання. 

 
Застосовування під час читання вголос, 

декламування напам’ять відповідно до змісту 

художнього твору інтонаційні мовленнєві засоби 
виразності (тон, сила голосу, логічний наголос, темп 

мовлення). 

 

Тлумачення значень незнайомих  слів, 
висловів за допомогою  виносок, тлумачного 

словника, а також спираючись на контекст. 

 
Знаходження в тексті конкретних відомостей, 

фактів, понять, пояснення їх змісту (суті); виділення 

та пояснення важливих думок, які висловив автор. 

 
Застосування різних видів читання:  

аналітичне ‒ для детального й поглибленого 

ознайомлення із змістом тексту (самостійно); 

вибіркове ‒ з метою знаходження потрібної 
інформації, фактів; переглядове – для загального 

ознайомлення із змістом тексту (за завданням 

учителя). 

Взаємодіємо усно за змістом прочитаного 

сприймає і розуміє усне висловлення, 

художній чи науково-художній текст; 
уточнює інформацію; 

виконує сприйняті на слух інструкції 

щодо виконання поставлених учителем 
навчальних завдань; 

 

відповідає на запитання за змістом 

прослуханого тексту; 

Сприймання-розуміння усної інформації. 

 
Аналіз та інтерпретація почутого. 

– розвиток умінь запитувати і відповідати на 

запитання за змістом прослуханих текстів; визначати 
послідовність подій, головного героя; 

виокремлювати цікаву для себе інформацію; 

визначати тему твору; брати участь в обговоренні 

інформації, яка зацікавила; 



ставить запитання до усного 

повідомлення та за змістом прослуханого 
тексту; 

називає персонажів, місце і час дії, 

послідовність подій у прослуханому тексті;  

вибирає інформацію з прослуханого 
текстуіпояснює чому зацікавила інформація; 

визначає тему сприйнятого на слух 

твору; 
бере участь у колективному 

обговоренні почутого; зацікавлено й уважно 

слухає співрозмовників, толерантно 
ставиться до їхніх думок; 

розпізнає ключові слова і фрази в 

усному висловленні; 

 
 

висловлює власне ставлення до змісту 

прослуханої текстової інформації; 
 

підтримує діалог з учителем, 

однокласниками на основі прослуханого; 

користується формулами 
мовленнєвого етикету; дотримується правил 

спілкування, найважливіших правил 

літературної вимови. 

– розвиток умінь розпізнавати ключові слова 

і фрази в усному повідомленні; 
 

Формування умінь висловлювати 

оцінювальні судження: 

– вербалізація своїх перших вражень щодо 
прослуханого: що сподобалось, здивувало, який 

настрій викликав твір і т. ін.; 

– висловлення власної думки про факти, події 
у сприйнятому на слух тексті. 

 

Практичне оволодіння діалогічною формою 
мовлення, етикетними нормами культури 

спілкування. 

 

Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів 

самостійно читає, практично 

розрізнює художні, науково-художні тексти, 

визначає їх особливості та мету опрацювання, 
перераховує ознаки, які вказують на 

приналежність тексту до художнього чи 

науково-художнього; 

 
 

відповідає на запитання щодо 

прочитаного твору; 
 

знаходить і пояснює зв’язки між 

реченнями, абзацами і частинами тексту; 
самостійно визначає послідовність 

подій у творі; 

самостійно складає план до невеликих 

за обсягом і нескладних за будовою художніх 
текстів; 

користується планом і малюнками 

для переказу прочитаного; 
установлює (із допомогою вчителя і 

самостійно) причиново-наслідкові зв’язки; 

визначає у творах елементи розповіді, 
описи; 

визначає у структурі епічного твору 

початок, основну частину, кінцівку; пояснює 

їх взаємозв’язок після аналізу твору; 
самостійно знаходить слова, вислови, 

речення, які є ключовими для розуміння 

Сприймання і практичне розрізнення текстів 

різних видів (художні, науково-художні). 

 
 

 

 

Дослідження побудови і змісту художнього 
тексту: 

1) смисловий і структурний аналіз тексту: 

– розвиток умінь відповідати на запитання за 
змістом прочитаних текстів; 

– знаходження в тексті зв’язків між 

реченнями, абзацами і частинами тексту та 
пояснення їх; 

– самостійне визначення послідовності подій 

у творі; 

– самостійне складання простого плану до 
невеликих за обсягом і нескладних за будовою 

оповідань; 

– користування планом для переказу 
прочитаного твору; 

– установлення причиново-наслідкових 

зв’язків; 
– формування уміння розрізняти у творах 

елементи розповіді, опису; 

– орієнтування у структурі тексту: зачин 

(початок), основна частина, кінцівка; 
– формування умінь знаходити в тексті слова, 

вислови, речення, які є ключовими для розуміння 



подій, характеристики персонажів (самостійно 

та з допомогою вчителя); 
самостійно визначає тему твору; 

основну думку – з допомогою вчителя; 

 

самостійно переказує текст (детально, 
стисло, вибірково); 

 

 
 

 

розпізнає, називає, виділяє в 
художньому тексті яскраві, образні вислови, 

художні описи природи, зовнішності людини, 

інших живих істот; пояснює їх роль у творі; 

 
 

 

 

знаходить у текстісамостійно і з 

допомогоювчителя слова, 

якімаютьпереноснезначення, порівняння, 

епітети, метафори (без вживаннятермінів); 
пояснюєїх роль у тексті, використовує у 
власномумовленні; 

 

 

визначає з допомогоювчителянастрій, 
загальнутональністьтвору; 

 

 

 

розрізнює, правильно називає жанри 

творів, що опрацьовувалися під час 

навчання(практично); 
самостійно визначає жанрові ознаки 

казок про тварин, віршів, оповідань; 

 
 

 

визначає жанрові ознаки героїко-

фантастичних казок, байок, п’єс із допомогою 
вчителя; 

 

 
 

самостійно визначає головних 

тексту, характеристики персонажів; самостійно 

визначати тему твору та основну думку з допомогою 
вчителя; співвідносити головну думку прочитаного 

із заголовком, прислів’ям, ілюстраціями; 

– розвиток умінь застосовувати різні види 

переказу відповідно до мети (докладний, стислий, 
вибірковий); 

 

2) дослідження засобів художньої виразності: 
– розвиток умінь виділяти в тексті яскраві, 

точні, образні вислови, художні описи, з’ясовувати 

їх роль у творі: допомагають передати загальну 
емоційну тональність твору, відтворити в уяві 

картини природи, її стан, місце події; показати зміну 

емоційного настрою персонажів та ін.; 

– розширення і поглиблення уявлень про 
епітет, порівняння, метафору; їх роль у тексті; 

– самостійне знаходження у тексті слів, що 

мають переносне значення, пояснення їх значень на 
прикладах; 

– використання у власному мовленні засобів 

художньої виразності; 

– формування умінь визначати настрій, 
загальну тональність твору; 

 

3) дослідження жанрових особливостей: 

 розвиток умінь самостійно визначати, 
усвідомлювати жанрові особливості творів, що 

вивчалися; 

– розширення та поглиблення знань та умінь 

про жанрові особливості казок про тварин, віршів 
(наявність рими, ритму, поділ на строфи – без 

вживання терміну), оповідань; 

– спостереження за структурними 
особливостями героїко-фантастичних казок 

(таємничі, зачаровані, незвичайні місця, предмети, 

істоти; надзвичайна сила, дивовижні перетворення та 

ін.), байок (невеликий за обсягом, здебільшого 
віршований твір, у якому в гумористичній, 

алегоричній формі зображуються людські вчинки, 

характери, недоліки), п’єс (драматичний твір, 
написаний для вистави); 

– розвиток умінь правильно визначати і 

називати головного персонажа твору, аналізувати 
їхні вчинки, мотиви поведінки; 

 

4) діалогічна взаємодія з текстом: 

 розвиток умінь самостійно ставити 

запитання за змістом тексту про факт, подію, час, 
місце події, героїв твору; 

– розвиток умінь висловлювати смислові 

здогадки щодо орієнтовного змісту твору, 

можливого розвитку подій з опорою на заголовок, 
ілюстрації, ключові слова; шляхом  відповідей на 

запитання, які виникають у читача  по ходу 

вдумливого читання твору; 
– ставлення письменника до зображуваних 



персонажів; пояснює, які вчинки персонажів є 

позитивними, а які негативними; 
 

 

самостійно ставить запитання до 

тексту; 
 

висловлює здогадки щодо орієнтовного 

змісту твору, можливого розвитку подій (до і 
під час читання); 

розумієавторськупозицію: як автор 

ставиться до зображуванихподій і 
вчинківперсонажів (з допомогоювчителя); 

висловлює оцінні судження морального 

й естетичного характеру про події, вчинки 
персонажів, описи у художньому творі; 

 

 
 

самостійно орієнтується у 

фактичному змісті твору, знаходить і пояснює 
у ньому слова-терміни; 

визначає тему прочитаного тексту; 

 

виділяє, пояснює зміст графічного 
матеріалу; 

 

 
 

поділяє текст на смислові частини, 

встановлює між ними зв’язки, виокремлює 

новий науково-пізнавальний матеріал (з 
допомогою вчителя); 

самостійно складає словесний, 

малюнковий план до невеликих за обсягом і 
нескладних за будовою науково-художніх 

текстів; 

передає зміст тексту; 
перетворює текстову інформацію у 

графічну (схеми, таблиці); 

 

 
 

висловлює особисте ставлення до 

прочитаного. 

подій і вчинків персонажів; 

 
– розвиток умінь висловлювати оцінні 

судження, почуття щодо подій, вчинків персонажів, 

описів у художньому творі. 

 
Дослідження побудови і змісту науково-

художнього тексту. 

– орієнтування у фактичному змісті твору, 
знаходження і пояснення слів-термінів; 

− самостійне визначення теми науково-

художнього тексту; 
– формування умінь виділяти, усвідомлювати 

зміст графічного матеріалу: схем, таблиць, діаграм;  

пояснювати, до яких частин тексту вони відносяться; 

– розвиток умінь самостійно здійснювати 
смислову компресію текстового матеріалу: 

визначати і поділяти текст на смислові частини, 

добирати заголовки, складати словесний і 
малюнковий план, відтворювати зміст тексту з 

опорою на види плану; 

 

 
– формування умінь створювати нескладні 

схеми, таблиці з метою ілюстративного супроводу 

відповідного текстового матеріалу (з допомогою 
вчителя); 

‒ розвиток умінь висловлювати власне 

ставлення до змісту:  пояснювати,які факти в 
науково-художньому тексті зацікавили найбільше, 

чим саме; що було новим та ін. 

Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою 

практично розрізняє дитячі книжки з 

текстами різних видів, називає основні теми 

дитячого читання; 
 

 

 

самостійно розглядає та прогнозує 
орієнтовний зміст незнайомої книжки з 

опорою на ключові слова,  ілюстративний та 

Розрізнення дитячих книжок, які містять  

різножанрові, різнотематичні   художні  твори, 

науково-пізнавальні тексти, довідкову літературу, 
дитячу періодику. 

 

Прогнозування орієнтовного змісту дитячої 

книжки з опорою на ключові слова, структурні 
елементи книжки, опрацьовані в попередніх класах, 

а також на анотацію, відомості про письменника, 



довідково-інформаційний апарат; 

 
 

 

 

 
пояснює, які дитячі книжки найбільше 

подобається читати;  формулює свій 

читацький запит у бібліотеці; 
 

самостійно здійснює вибір дитячих 

книжок відповідно до власних читацьких 
інтересі; 

 

 

 
 

користується під час вибору книжок, 

різними інформаційними  ресурсами дитячої 
бібліотеки (самостійно та з допомогою 

дорослого); 

 

висловлює емоційно-оцінні враження 
про прочитану книжку; 

 

 
складає короткий відгук на прочитану 

книжку (усно, з допомогою вчителя). 

заголовки розділів (наприклад, в повісті-казці); 

вербалізація своїх припущень у короткому зв’язному 
висловленні. 

 

Формування умінь усно оформляти свій 

читацький запит за таким алгоритмом: автор, назва 
книжки, енциклопедії; тема читання. 

 

Усвідомлений вибір дитячої книжки 
(книжок) з числа запропонованих бібліотекарем; 

вибір потрібної  книжки у відкритому фонді 

бібліотеки (із застосуванням знання алфавіту). 
 

Користування різнотематичними  

книжковими виставками, рекламними плакатами, 

Інтернет-ресурсами бібліотеки. 
 

Розвиток умінь висловлювати власні 

враження щодо прочитаної книжки: ділитися з 
однолітками, дорослими думками, що саме 

найбільше сподобалося; переконливо пояснювати, 

чому цю книжку варто прочитати, чим вона цікава, 

які емоції викликала, які події, описані в книжці, 
нагадали ситуації  із власного життєвого досвіду та 

ін. 

 
Навчання складати короткий відгук на 

прочитану книжку за алгоритмом. 

Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією 

знає і пояснює значення поняття медіа; 
розрізняє види медіа за джерелами і 

способами одержання інформації; 

аналізуємедіатексти за крите-ріями-

факти і судження про них; 
формулює висновки за прочитаним, 

побаченим; 

знає правила безпечної поведінки в 
Інтернеті; 

створює (за вибором) медіа-продукт і 

пояснює свій вибір; 
пояснює роль ілюстрації як джерела 

розуміння тексту. 

Сприймання, аналіз, інтерпретація, рефлексія 
різних видів медіа-продукції: візуальної (текст, 

малюнок, фотографія); 

аудіальної (музика, радіо) ; аудіовізуальні 

(ТБ, кіно, анімація Інтернет, гаджети); 
практичні роботи з ілюстрування 

медіатекстів; створення медіапродуктів до важливих 

дат і подій (в країні, в родині, класі).  
Рольові ігри: диктор, журналіст, 

розповсюджувач візуальної інформації. 

Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти 

придумує словесну картину за 

прочитаним твором; 
виразно виражає себе у групових і 

колективних інсценізаціях прочитаного; 

доповнює тексти (за орієнтирами 
вчителя); 

продовжує діалог; 

придумує текст за аналогією до 
прочитаного; 

творчо переказує прочитане. 

Завдання на розвиток уяви в зв’язку з 

прочитаним, власними спостереженнями; вправи на 
комбінування, акцентування якоїсь виразної, 

незвичайної ознаки; заохочення до відкриття 

невидимих і непочутих у процесі читання дійств; 
Інтерпретація ілюстрацій до текстів; 

придумування словесних картин; 

аналіз тексту (абзацу) з метою його 
доповнення, розширення (з допомогою вчителя); 

пошуку незвичних образів, слів; висловів; створення 

ситуацій вибору учнями творчих завдань за темою 

уроку. 



Індивідуальне і колективне складання нових 

кінцівок прочитаних казок, оповідань; знаходження 
рим у віршах, придумування ланцюжків римованих 

слів; створення творчих переказів і творів за 

аналогією; складання розповідей від імені одного з 

персонажів; практичне засвоєння (у співпраці з 
вчителем) прийомів складання казок, загадок, 

лічилок; (ігрові ситуації за прочитаним; «Живі» 

картини, сценки, інсценізація текстів); виконання 
творчих завдань на основі сприймання різних творів 

мистецтва (з допомогою вчителя). 



 

4-клас 
Очікувані результати 

навчанняздобувачівосвіти 

Змістнавчання 

Пізнаємопростірдитячогочитання 

пояснює,зякихджерелскладаєтьсяпростірйого 

читання; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 2.2]розрізняє твори 

усної народної творчості 

іавторськінаводитьприклади;[4МОВ2.1], 
[4МОВ2.2] 
називаєіменаіпрізвищавідомихукраїнських 

письменників, з творами якихнеодноразово 

зустрічався на уроках; [4МОВ2.1],[4МОВ2.2] 

знає назви, сюжети кількох фольклорних 

ілітературнихтворів; 

знає напам'ять5-
6віршів,кількаприслів’їв,скоромовок,загадок;пояснює

цінністькниг,читання,бібліотек;[4МОВ2.1],[4МОВ2.2] 

розповідає про свої читацькі уподобання;знає, яким 

чином можна 

задовольнитипотребиузнаходженніновоїінформації.[4

МОВ2.4],[4МОВ2.5] 

Жанровеіавторськерозмаїттянавчальногомате
ріалу,зякимучніознайомлюютьсянаурокахліте

ратурногочитання, самостійного читання 

відповідно доіндивідуальних інтересів і 
можливостей доступу доджерелінформації: 

- усна народна 

творчість(маліфольклорніформи;прислів’я,пр
иказки,усмішки,притчі;героїко-фантастичні і 

соціально-побутові казки; пісні; 

міфипроствореннясвітуілюдей); 
- художні твори письменників-
класиків,відомихукраїнськихізарубіжнихпись
менників; 

- поезія(віршіпейзажні,ліричні,сюжетні,
фантастичні,гумористичні;вірші-

загадки,скоромовки,акровірші); 

- проза (оповідання, уривки з 
повістей,автобіографічнихтворів,спогадів;леге
нди;п’єси); 

- байки (віршііпроза); 
Науково-художня,науково-

популярналітературназрізних джерел, 

навчальні тексти;тексти із 

ЗМІ.Тематикадитячогочитання: 

світдумок,почуттів,прагненьдітей;родинністос

унки;ставлення людей до  

рідної  землі,

 рідноїмови;пошануванняпраці;под

іїжиттяукраїнськоїдіаспори;події минулого і 

сучасного; життя 

видатнихлюдей,винаходи,фантазії,пригоди,фа

нтастика;бібліотеки, 
музеїтощо. 

Розвиваємонавичкучитання,оволодіваємоприйомамирозумінняпрочитаного 

володіє повноцінною навичкою 

читаннявголосімовчкитекстіврізнихвидівякзагальноп

редметним умінням; [4 МОВ 

2.1]усвідомлюєважливість уміння 

вправночитатидляуспішногонавчання тепер 

івмайбутньому; 

Удосконаленняприйомівсмисловоїтатехнічної

сторіннавичкичитаннявголосімовчки:застосув
анняприйоміврозуміннязмістутекстіврізнихви

дів;виконання вправ, завдань з розвитку 

технічної сторонинавички;    читання   вголос    

правильно, в 



самостійно застосовує прийоми 

виразногочитаннятадекламуваннянапам’ять(дляхудо
жніх текстів); [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 

2.7]самостійновиділяєутекстііпояснюєзначеннянезна

йомихслів,висловів,термінів;[4МОВ2.1],[4МОВ2.2] 

 

 

самостійно й усвідомлено застосовує різнівиди 
читання під час опрацювання 

змістутекстіврізнихвидів;[4МОВ2.1],[4МОВ 

2.2] 
здійснюєсамоконтроль,самооцінкуякостісвогочитання

ірозуміннязмісту;запотребизастосовуєприйомперечит

уваннятекстучиокремихчастин,фрагментів.[4МОВ2.2]

,[4 

МОВ2.4] 

індивідуальному темпі, з дотриманням 
основних норморфоепії. 

Самостійний добір і застосовування під час 

читаннявголос,декламаціїпрозовиххудожніх(у

ривки),поетичних творів та інсценізації 
відповідні 

мовленнєвітапозамовнізасобивиразності:тон,г

учність,логічнийнаголос,темп,жести,мімікатаі
н.Передачазїхдопомогоюзагальногоемоційног

онастроюзмістутвору,змінуемоційногонастро

юперсонажа,стануприродитаін. 
Поясненнязначеньнезнайомихслів,висловів,те

рмінівутекстахрізнихвидів;користуваннявинос

ками,тлумачними словниками, довідниками, 

спираючись 
наконтекст,атакожшляхомдоборуконтекстуаль

нихсинонімів. 

Застосування різних видів 
читання:аналітичне/поглиблене, 

переглядове,вибіркове/пошукове – відповідно 

до мети читання (длявсіхвидівтекстів). 
Формуванняуміньздійснюватисамоконтроль,с
амооцінкувласноїчитацькоїдіяльності.Застосу
ванняприйомуперечитуваннязметоюудоскона
лення,корекції техніки читання, повнішого 
розуміння 
змісту,пошукувідповідейнапоставленізапитан
ня. 

Взаємодіємоуснозазмістомпрослуханого 

критично сприймає усну 
інформацію;аналізуєйуточнюєїї;[4МОВ1.1]сприймаєі
розумієхудожній,науково-художнійтекст;[4МОВ1.4] 

виконуєусніінструкціїінастановивчителящодонавчаль

нихзавдань; 
відтворює зміст усного

 повідомленнявідповіднодомети;[4МОВ1

.2] 

береучастьуколективномуобговореннізмісту 
почутого (уважнослухаєй 

розумієзапитаннявчителя,думки,міркуванняодноклас

ників,аргументованодоповнюєїхні відповіді, обстоює 
власну позицію); [4МОВ1.2],[4МОВ1.3],[4МОВ1.6] 

висловлюєвласнеставлення,оціннісудженнядоусногоп

овідомлення,змістутексту; обґрунтовує думки, 
спираючись навласнийдосвід; 

визначає позицію

 співрозмовника,погоджується з нею або 

заперечує  

Сприймання-розумінняусноїінформації. 

 

 

 

 

Аналізтаінтерпретаціяпочутого. 
− розвиток умінь відтворювати зміст усногоповідомлення; 

− колективне обговорення усної

 інформації,доповненняїї,обґрунтуваннявл
асноїдумки; 

 

 

 

Формування умінь висловлювати
 оцінювальнісудження: 

−висловленнявласноїдумкипрофакти,подіїусп

рийнятомунаслухтексті; 

−розвиток 

уміньвисловлюватиоціннісудженнящодозміс 

Досліджуємоівзаємодіємозтекстамирізнихвидів 



повноцінносприймає, практичнорозрізнює 

текстирізнихвидів;[4МОВ2.1],[4МОВ 
2.2] 
повноціннорозумієтекст,пояснює,якийхудожній 

образ/образи створив 

письменник;щоосновнехотівпередати;[4 МОВ2.1],[4 

МОВ2.2] 
визначає і характеризує події,
 явища,мотививчинківдійовихосіб;[4МОВ2.

1],[4 

МОВ2.2] 
установлюєіпояснюєсмисловізв’язкиміжчастинамитек

сту;[4МОВ2.1],[4МОВ2.2], 

[4МОВ2.4] 
складаєпланоповідання,казки,статті;[4МОВ2.1],[4МО

В2.6] 

користується планом для переказу твору;знаходить і 

пояснює причиново-наслідковізв’язки;[4МОВ3.2] 
самостійновизначаєтемуіосновнудумкутвору;[4МОВ] 

самостійнозастосовуєрізнівидипереказу(залежновід 

мети);[4МОВ2.7] 

пояснює,якісловосполучення,висловидопомагаютькра
щеуявитикартиниприроди,місцеподії,зовнішністьперс

онажів,їхніхарактери,вчинки,стосунки 

зіншимигероями; [4МОВ2.1],[4 

МОВ2.2],[4МОВ2.4] 
знаходитьутекстізасобихудожньоївиразності (епітет, 
метафору, гіперболу (безвживання термінів) 

порівняння; з’ясовує їхроль;[4МОВ 

2.1],[4МОВ2.2],[4МОВ2.3] 
використовуєяскраві,образнівисловиувласномумовле

нні(підчасопису,розповіді);[4МОВ2.1],[4МОВ2.2],[4 

МОВ2.7] 
називаєосновнітемитажанритворівписьменників, з 

творами яких неодноразовозустрічалися під час 
навчання; [4 МОВ 3.2 ]визначає основні події у творі, 

установлюєїхпослідовність,зв’язки,динамікурозвитку

;[4МОВ3.2] 
самостійновизначаєголовнихідругоряднихперсонажів
твору;[4МОВ2.2], 

[4МОВ2.1] 
характеризує персонажа за його 
вчинками;визначаємотиви,наслідкийоговчинку;співві

дносить вчинок

 іззагальноприйнятиминорма

милюдськоїморалі;[4МОВ2.2],[4МОВ2.3] 

виявляєвнутрішнійстангероя,йогопочуття,змінуемоцій

ногонастрою;[4МОВ2.2],[4 

МОВ2.3] 
визначає,самостійнорозрізнюєжанровіознакилітерату

рнихтворів,якіопрацьовувалисяпідчаснавчанняв2-

4класах;наводитьприклади;[4МОВ2.1],[4 
МОВ2.2] 

Сприйманняіпрактичнерозрізненнятекстіврізн

ихвидів(художні,науково-художні). 

Дослідженняпобудовиізмістухудожньоготекст
у: 
1)смисловийіструктурнийаналізтексту: 
– сприйманняхудожньогообразутвору,розумі

нняосновногосмислуописанихфактів,подій,вч

инківперсонажів; 

– знаходження і пояснення ознак певних 

подій, явищ,персонажів із метою їх 

характеристики і підготовки 

довиразногочитання,атакожчитанняв особах; 
– розуміннясмисловихзв’язків,істотнихознак
,понять,висновків; 

– самостійнескладанняплануоповідання,казк

и,статті;використанняпланудля 
переказутвору; 

– установленняпричиново-

наслідковихзв’язків; 
– розвитокуміньсамостійноусвідомлюватита
визначатитемуіосновнудумкутвору; 

– розвитокуміньзастосовуватирізнівидиперек

азузалежновідмети(докладний,стислий,вибірк

овий); 

2)дослідженнязасобівхудожньоївиразності: 

 усвідомлене сприймання засобів

 художньоївиразності відповідно до їх 

функцій у 
творі;спостереженнязаавторськимвиборомсло

ваутворахрізнихжанрівпід часдіалогів,описів 
природи,зовнішностіперсонажів,характеристи
кигероїв; 

– знаходження і з’ясування ролі епітетів, 

порівнянь,метафор,повторів,гіперболвуснійна
роднійтворчостітаутворчостіпоетівіпрозаїків; 

– використанняувласномумовленнізасобівхудо

жньоївиразності; 

3)дослідженняжанровихособливостей: 
– усвідомлення взаємозв’язків:письменники—
теми;письменник —жанр; 

– удосконаленняуміньвизначатиосновніподіїу
творі,пояснюватидинамікуїхрозвитку;установ

лювативзаємозв’язкиміжподіямифактами,спир

аючись назмісттексту; 

– визначенняголовнихідругоряднихгероївтво
ру;розрізненняперсонажіву ставленні їх до 

головногогероя; 

– розвиток умінь характеризувати персонажа 
за 

йоговчинками,поведінкою,висловлювативласн

іоціннісудженнящодоцього; 

– формування умінь виявляти емоційний стан, 
настрійінших людей, сприймаючи жести, 

міміку, інтонаціюмовлення, окремі елементи 

поведінкигероївтвору; 
− удосконалення умінь практично 

розрізнювати творирізних жанрів, які 

опрацьовувалися раніше; 



називатиознаки,яківказуютьнаприналежністьт

ворудотогочиіншогожанру. 

4)діалогічнавзаємодіязтекстом: 

 розвиток умінь формулювати пізнавальні 

запитаннянавиявленнязагального,емоційногос

прийманнязмісту; 
напоглибленерозуміннятексту,встановленняс
мисловихзв’язків між окремими частинами 
тексту 
таін.;пояснювати,щоавторськізапитаннячизвер
нення 

її;обґрунтовуєвласніпогляди,підтверджуєїхприкладам
и  або 

 власнимиспостереженнями,враховуєду

мкиіншихосіб;[4 МОВ1.2],[4МОВ1.4],[4МОВ1.6] 

береучастьурозігруваннідіалогу,створеннідіалогуназа
данутему,заілюстрацією, використовуючи мовленнєві 

іпозамовні засоби; [4 МОВ 1.1], [4 МОВ 

1.7]користуєтьсяформуламимовленнєвогоетикету;до
тримуєтьсянормкультуриспілкуванняпідчасдискусії,

найважливішихправиллітературноївимови.[4МОВ1.1]

,[4МОВ1.7] 

тупрослуханоготексту. 

 

 

 

Практичнеоволодіннядіалогічноюформоюмов
лення,етикетниминормамикультуриспілкуван

ня. 

формулює 
продуктивнізапитаннядотексту;виокремлюєвтестіавто

рськізапитання,зверненнядочитача;пояснюєїхсуть;[4

МОВ2.2] 
пояснюємотививчинківгероїв,авторськеставлення до 

них; [4 МОВ 2.2], [4 МОВ 2.4]висловлюєемоційно-

оціннісудженнядовчинківперсонажів(морально-

етичногоіестетичного 
характеру);обґрунтовуєсвоюдумку;[4МОВ2.4] 

самостійноознайомлюєтьсязтекстом;орієнтуєтьсяу 

його змісті; визначає тему;[4МОВ2.1],[4МОВ2.2] 
називаєознаки,яківказуютьнаприналежністьтекстудон

ауково-художнього;[4МОВ 2.2] 

виділяє і розкодовує графічну інформацію,що 
міститься в тексті; перетворює 

графічнуінформаціювтекстову;[4МОВ2.2],[4МОВ 

2.6] 
знаходить, розрізняє у текстах 
різноріднуінформацію,пояснюєїїсуть; [4МОВ2.2],[4 

МОВ2.4] 
здійснює смисловий аналіз змісту тексту;складаєплан; 

[4 МОВ 2.2], [4 МОВ 2.6]висловлює
 власнесудженнящодозмістутексту.[4МО

В1.8],[4МОВ1.6] 

спонукають до діалогічної взаємодії читача з 
текстом,автором твору; 

– розуміннямотивіввчинківперсонажів,виявле
нняавторськоїпозиціїщодозображеного; 

– виявлення й оцінювання стану героїв твору 

шляхомформулювання власних оцінних 
суджень (моральних,естетичних). 
Дослідженняпобудовиізмістунауково-

художньоготексту. 
– розвитокуміньсамостійноусвідомлюватизмі

стзаголовка, виділяти нові поняття, терміни, 

з’ясовуватиїхсуть;визначатитемутексту; 
– формування й розвиток умінь розуміти 

особливостінауково-

художньоготексту:відсутністьемоційнихоціно

к, наявність наукових фактів, понять, 
термінів,графічноїінформації; 

– виділення й усвідомлення суті графічної 

інформації(схеми, моделі, графіки, таблиці); 

пояснення того, 
якічастинизмістутекстусупроводжуєілюстрати

внийматеріал; 

– розвиток умінь знаходити і розрізняти 

інформаціюприродничого,історичного,культу
рознавчогохарактеру;пояснюватиявищаприро

ди,історичніфакти,події,співвідноситиїхз 

текстом; 

– удосконаленняуміньсамостійноздійснюват
исмислову компресію змісту тексту: виділяти 

ключовіпоняття, поділяти текст на смислові 

частини, робитиузагальнення інформації, у 
т.ч., що міститься в 

різнихчастинахтексту;визначатимікротеми,до

биратидонихзаголовки,складатиплан;стислові

дтворюватизміст текстузопороюнаплан; 



– удосконалення умінь формулювати власні 
думки 
зазмістомтексту,доводитиіпідтверджуватиїхф
актами 

з посиланням на текст; пояснювати, які нові 
знання,цікавийдосвід здобув/здобула. 

 а 

розділами,главамийрозумітиціліснийзмісттаки
хкнижоктаокремихчастин:визначатитему,осно

внусюжетнулінію,головнихтадругоряднихпер

сонажів;тривалість подійучасііт.ін. 
Розвиток умінь будувати зв’язні 
аргументовані 
оціннісудженнящодозагальногозмістукнижки,
вчинківперсонажів (що у книжці 
сподобалось/не 
сподобалось,чиївчинкигероївзаслуговують/нез
аслуговуютьсхваленняічому;щоузмістібулоно
вим,цікавим); 

Оволодіваємо прийомамироботиздитячоюкнижкою 

самостійно розрізняє та наводить 

прикладикнижокзатематичною,жанровою,ав

торськоюприналежністю;прикладидовідкови
хвидань;пояснюєметуїхчитання,використанн

я;[4МОВ2.5] 

самостійнокористуєтьсядовідково-

інформаційним 
апаратомдитячихкнижок,видами

 бібліотечно-

бібліографічноїдопомоги    під    час
 прогнозуванняорієнтовногоз

містукнижки,їївиборувідповіднодометитатем

ичитання;[4МОВ2.2],[4МОВ2.1],[4МОВ2.5] 
пояснюєсвоїчитацькіуподобання,наводитьпр

иклади книжок, яким надає перевагу; 

[4МОВ2.1],[4МОВ2.5] 

самостійно читає, розуміє зміст значних 
заобсягом книжок (повісті,  повісті-

казки,фантастика); пояснює їх відмінність 

відоповідань; [4 МОВ 2.1], [4 МОВ 
2.4]висловлюєвласніаргументовані

 зв’язніемоційно-оціннісудження

 про 

прочитанукнижку;[4МОВ1.5],[4МОВ1.6] 

береучастьуколективнійдискусіїза 
змістом прочитаних книжок, виявляє 

Розвиток умінь усвідомлювати власні читацькі 

мотиви(длязадоволення,проведенняцікавогодозвілля;зн

аходження потрібної інформації, розширення 
знаньтаін); пояснювати мету читання книжок з 

текстамирізнихвидів. 

Удосконалення умінь самостійного 

 використаннядовідково-інформаційного 
апарату дитячих книжок,видів бібліотечно-

бібліографічної  допомоги якважливих 

засобів під час вибору книжок на відповіднутему, 
прогнозування їх змісту та кращого 

розуміння.Розвиток умінь  аргументувати

 власні читацькіпереваги; пояснювати, що 
саме у таких книжках єнайважливішим і найцікавішим; 

наводити прикладиулюбленихдитячихкнижок,тем 

читання. 

Формуванняуміньутримуватиувагу,послідовночитатиз 



активнучитацькупозицію;дотримуєтьсяетичн

ихнормкультуриспілкування;[4МОВ1.6],[4М
ОВ1.7] 

самостійноскладаєписьмовийвідгукнапрочи

тану книжку (за власним вибором). 

[4МОВ3.1] 

підтверджуватисвоїдумкиприкладамизтексту;пов’язува

тизмістпрочитаногозвласнимжиттєвимдосвідом. 
Удосконаленняуміньбратиактивнуучастьуколективном

уобговореннізміступрочитаного:поважатиіншуточкузо

ру;аргументованодоповнювативідповідіучнів;предметн

оставитизапитанняучасникамдіалогу/полілогу;обстоюв
ативласнупозицію;усвідомлювати,щоколективнадискус

ія може збагачувати власний читацький 

досвід,сприятикращомурозумінню змісту. 
Формуванняуміньготуватиписьмовийвідгукнапрочитан

укнижку(завласнимвибором). 

Досліджуємоівзаємодіємозмедіапродукцією 

знаєправадітейнаодержанняінформації;[4МО

В2.2],[4МОВ2.6] 

розрізняєіпояснюєособливостіпередачіінфор

мації у різних видах 
медіапродукції;створюємедіапродукт(кадри

мультфільма,заміткадогазети,виступнашкіль

номурадіотощо) за вибором; [4 МОВ 3.1], [4 
МОВ 3.3]наводить приклади, де і як 

можнаперевіритиодержануінформацію;[4МО

В1.5],[4МОВ1.7] 

створює рекламузааналогією; 
знаходитьіпояснюєрізницюміжфактамиідумк
амипроних;[4МОВ2.2] 

обстоює власну 

думку,дотримуючиськультуриспілкування.[4

МОВ1.6] 

Опрацюваннядоступнихдітямджереліспособівпередачіі
нформації(тексти,малюнки,фотографії);аналіз ситуацій 

з життєвого і шкільного досвіду, 

якіучнівідображаютьумедіапродукції; 

Створеннярозповідей,історійзапрочитаним,побаченимз

різнимставленням(доведеннясвоєїдумки); 

Груповаробота(створенняанімацій,коміксів;ігри,дискус
ії; створення реклами книги, вистави, події 

заалгоритмом(угрупі,індивідуально)аналізвпливурекла

минавчинкилюдей. 

Перетворюємотаінсценізуємопрочитане, створюємовласнітексти 

самостійновиконуєзавданняназміну,доповне

ння, словесне ілюстрування 

твору;[4МОВ3.1],[4МОВ3.2] 
 

доповнюєтвірновимперсонажем,новоюподіє

ю;[4МОВ3.1],[4МОВ3.2] 

передаєпрочитаневінсценізації,поєднуючи 
різні засоби виразності 

(слово,жест,міміка,рухи);[4МОВ3.1],[4МОВ 

3.2] 
використовуєвідоміприйомидлястворенняказ
ки.[4МОВ3.1],[4МОВ3.2],[4МОВ3.4] 

Заохоченнядітейдотворчостівиконаннярізноманітнихза

вдань, вправдля розвитку 

фантазії,образногомисленняімовлення. 

Конкретизація,доповненняпрочитаногоновоюінформац
ією,новимбаченнямчереззалученняілюстративного 

матеріалу (малюнок, картина, музика).Завдання на 

образне уявлення прочитаного; 

розвитокфантазіїчерезвзаємодіюмистецтв(«Бачукартин
унамальованупоетом»таін.). 

Придумуваннясловеснихкартин;творчийпереказ;вправи

наримування,оволодінняприйомамискладанняказок;роз
витокобразногомовлення(комбінуваннявідомогозневід

омим;акцентуваннядеталі; зупинення або прискорення 

часу; перевтілення,аналогіятаін..);загадок,лічилоктаін. 
Знаходженняутекстахобразнихзасобів(добірпорівнянь,е
пітетів,метафор,багатозначнихслів, 
фразеологічнихзворотів),поясненняїхроліусприйманніп
рочитаного. 

 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 

МАТЕМАТИКА 

Пояснювальна записка 

Освітня математична галузь буде реалізована через навчальний предмет 

математика. 



Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 

математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 

продовження навчання. 

Реалізація мети і завдань початкового курсуматематики здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні 

фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і 

дослідження». 

Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 1 – 4 

класах питань нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; формування 

навичок виконання арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; 

ознайомлення на практичній основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; 

оперування величинами. 

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» спрямована на формування в 

учнів уявлень про математичні вирази – числові та зі змінною; рівності і рівняння; 

числові нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату 

арифметичної дії від зміни одного з її компонентів. Ця змістова лінія є 

пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу. 

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів 

просторових уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх 

істотними ознаками; формування практичних умінь будувати, креслити, 

моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою простих 

креслярських інструментів. Ця змістова лінія має пропедевтичний характер. 

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на 

практичному рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за 

певною ознакою. 

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на 

формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються 

із застосуванням математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і 

практичних задач, а також у процесі виконання найпростіших навчальних 

досліджень. 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем 

для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для 

вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми 

самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. 

Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню. 

Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів 

(освітніх галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших 

засобів для пізнання дійсності; організації та виконання міжпредметних 

навчальних проектів, міні-досліджень тощо.  

1 клас – 140 годин (І семестр – 66 годин, ІІ семестр – 74 години) 

 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Числа, дії з числами. Величини- протягом року 

відтворює послідовність чисел у межах сотні;  Числа 1 – 10. Число 0. 



читає і записує числа,  

утворює числа різними способами; 

визначає десятки й одиниці у складі двоцифрового 

числа;  

порівнює числа різними способами; 

виконує додавання та віднімання на основі 

нумерації чисел; 

 

розуміє сутність арифметичних дій додавання і 

віднімання; 

прогнозує результат додавання та віднімання; 

володіє навичками додавання і віднімання 

одноцифрових чисел у межах 10; 

використовує у мовленні назви компонентів та 

результатів арифметичних дій додавання і віднімання; 

коментує виконання обчислень; 

знаходить число, яке на кілька одиниць більше (менше) 

за дане; 

розуміє сутність різницевого порівняння чисел; 

знаходить, на скільки одне число більше або менше за 

інше; 

користується в обчисленнях переставним законом 

додавання;  

 

встановлює взаємозв’язок між діями додавання і 

віднімання, використовує його під час обчислень; 

визначає невідомий компонент дії додавання і 

знаходить його значення; 

 

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, 

місткість; 

використовує короткі позначення величин (сантиметр – 

см, дециметр – дм, метр – м); маси (кілограм – кг); 

місткості (літр – л); часу (година – год, доба, тиждень); 

додає і віднімає іменовані числа, подані в одних 

одиницях величини; 

користується інструментами й допоміжними 

засобами для вимірювання величин; 

користується годинником (у межах цілих годин) і 

календарем для відстеження подій у своєму житті, 

спостережень у природі тощо; 

 

оперує грошима в уявному (ігровому) процесі 

купівлі-продажу, використовує їх короткі позначення  

(гривня – грн, копійка – к.) 

Десяток.  

Числа 11 – 100. 

 

 

 

 

 

 

Арифметичні дії 

додавання і віднімання. 

Додавання і віднімання 

чисел у межах 10. 

 

Назви компонентів та 

результатів додавання і 

віднімання. 

 

 

Збільшення (зменшення) 

числа на кілька одиниць.  

Різницеве порівняння. 

 

 

Переставний закон 

додавання. 

 

Взаємозв’язок між 

додаванням і відніманням.  

Знаходження невідомого 

доданка. 



 

Величини: довжина, 

маса, місткість, час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроші 

Вирази, рівності, нерівності- протягом року 

читає і записує математичні вирази: сума і 

різниця; 

обчислює значення виразів на 1 – 2 дії; 

встановлює відношення рівності й нерівності між 

числами й числовими виразами 

Сума. Різниця.  

Вирази на 1 – 2 дії. 

Числові рівності і 

нерівності.  

 

Геометричні фігури- протягом року 

розпізнає геометричні фігури за істотними 

ознаками;  

співвідносить реальні об’єкти з моделями та 

зображеннями геометричних фігур; 

моделює геометричні фігури;  

вимірює довжину відрізка; 

креслить відрізки заданої довжини 

Трикутник, 

чотирикутник, квадрат, круг. 

Точка, пряма, промінь, відрізок, 

ламана. 

Куб, куля, циліндр, 

конус, піраміда. 

Математичні задачі і дослідження- протягом року 

розв’язує прості сюжетні задачі, які є моделями 

реальних ситуацій; 

створює допоміжну модель задачі різними 

способами;  

оцінює з допомогою вчителя правильність 

Прості сюжетні, в тому 

числі компетентнісно-

зорієнтовані задачі. 

 

 



розв’язання задачі; 

складає прості сюжетні задачі; 

 

виконує елементарні дослідження математичних 

закономірностей з допомогою вчителя 

 

 

 

Навчальні дослідження 

Робота з даними- протягом року 

читає дані, вміщені на схематичному рисунку, в 

таблиці; 

вносить дані до схем; 

користується даними під час розв’язування 

практично зорієнтованих задач і в практичних ситуаціях. 

 

Виділення і 

впорядкування даних за певною 

ознакою. 

Додаткові теми: 
Ознаки і властивості об’єктів.Спільні та відмінні ознаки, істотні ознаки. Об’єднання 

об’єктів у групу за спільною ознакою (узагальнення). Розбиття групи об’єктів на підгрупи 

за спільною ознакою (класифікація). 

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через розряд.       

Заміна більших одиниць величини меншими. Заміна менших одиниць величини 

більшими. 

Використовує співвідношення між одиницями величини при виконанні 

математичних та практичних завдань.  

Істинні та хибні (правильні і неправильні) висловлювання.  

Симетрія в геометричних фігурах. 

Коло.  

Моделювання змісту завдань за допомогою рисунків, графів, таблиць. 

Прості задачі на знаходження невідомого зменшуваного, від’ємника. 

Задачі на знаходження суми трьох доданків. 

Задачі з логічним навантаженням.  

Лінійні діаграми, таблиці. 

2 клас 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Числа, дії з числами. Величини- протягом року 

відтворює послідовність чисел у межах сотні;  

читає і записує числа, утворює числа різними 

способами;  
порівнює числа різними способами; 

визначає розрядний склад двоцифрового числа;  

подає числа у вигляді суми розрядних доданків; 
виконує додавання та віднімання на основі нумерації 

чисел; 

 

володіє навичками додавання і віднімання чисел у 
межах 100; 

обчислює усно зручним для себе способом; 

прогнозує результат додавання та віднімання; 
перевіряє правильність обчислень; 

 

визначає невідомий компонент дії віднімання і 
знаходить його значення; 

коментує виконання обчислень; 

 

розуміє сутність дій множення і ділення; 
використовує у мовленні назви компонентів та 

Нумерація чисел першої 

сотні 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додавання і віднімання 



результатів дій множення і ділення; 

 
 

використовує в обчисленнях взаємозв’язок між 

множенням і діленням 

 
використовує в обчисленнях переставний закон 

множення, взаємозв’язок між множенням і діленням, правила 

множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних чисел; 
розуміє неможливість ділення на нуль; 

 

застосовує в обчисленнях знання таблиць множення 
чисел 2 і 3 та відповідних випадків ділення;  

обчислює значення виразів, що містять інші табличні 

випадки множення і ділення, з опорою на таблиці; 

прогнозує результат множення і ділення, 
перевіряє правильність обчислень; 

 

знаходить число, яке у кілька разів більше(менше) за 
дане; 

 

розуміє сутність кратного порівняння чисел; 

обчислює результат кратного порівняння чисел; 
 

визначає невідомий компонент дій множення і ділення, 

обчислює його значення; 
коментує виконувані дії; 

 

вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час, 
використовує їх короткі позначення (міліметр – мм, сантиметр 

– см, дециметр – дм, метр – м); маси (кілограм – кг, центнер – 

ц); місткості (літр – л); часу (хвилина – хв,  година – год, доба, 

тиждень);  
користується інструментами для вимірювання 

величин; 

користується годинником і календарем для  

визначення часу та планування своєї діяльності, спостережень 

за явищами природи тощо; 

 

оперує грошима в уявному процесі купівлі-продажу та 

в практичній діяльності,використовує їх короткі позначення  

чисел у межах 100. 

 

 

 

 

Знаходження невідомого 

компонента дії віднімання 

 

 

Арифметичні дії множення 

і ділення. 

Назви компонентів та 
результатів множення і ділення. 

Взаємозв’язок між 

множенням і діленням. 

 

Переставний закон 

множення. 

Особливі випадки 

множення і ділення.  

 

 

Табличне множення і 

ділення. 

 

 

 

 

 

 

Збільшення або зменшення 

числа у кілька разів. 

Відношення кратного 

порівняння. 



 

Знаходження невідомого 

компонента дій множення і 

ділення 

 

Величини: довжина, маса, 

місткість, час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гроші 

Вирази, рівності, нерівності- протягом року 

записує математичні твердження, подані в текстовій 

формі, з використанням математичних символів;  
встановлює відношення рівності й нерівності між 

числами й числовими виразами;  

знаходить значення числового виразу та буквеного 
виразу із заданим значенням букви; 

встановлює залежності між компонентами і 

результатом арифметичнодії; 

застосовує правило порядку виконання дій у виразах 
без дужок та з дужками 

Числові вирази. Буквені 

вирази.  
Числові рівності.  

Числові нерівності 

Геометричні фігури- протягом року 

розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними 

ознаками;  
співвідносить реальні об’єкти з моделями 

геометричних фігур; 

називає елементи геометричних фігур;  
моделює геометричні фігури;  

креслить відрізки заданої довжини; 

будує прямокутник (квадрат) на аркуші в клітинку; 
розрізняє круг і коло; 

вимірює сторони геометричних фігур;обчислює 

довжину ламаної, периметр многокутника 

Геометричні фігури 

об’ємні та плоскі. 

Прямокутник. Квадрат. 
Круг. Коло. 



Математичні задачі і дослідження- протягом року 

розв’язує прості і складені сюжетні задачі, у тому числі 

задачі з геометричним змістом; 
створює допоміжну модель задачі різними способами;  

обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді 

на запитання; 

планує розв’язування (розв’язання) сюжетної задачі;  

створює математичну модель задачі;  

оцінює з допомогою вчителя правильність розв’язку 

задачі; 
шукає різні способи розв’язування (розв’язання  

задачі);  

складає сюжетні задачі на одну і дві дії; 
 

виконує елементарні дослідження математичних 

закономірностей і залежностей з допомогою вчителя 

Прості та складені сюжетні 

задачі, в тому числі геометричні, 

компетентнісно-зорієнтовані. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Навчальні дослідження 

Робота з даними- протягом року 

виділяє дані, вміщені в таблицях, графах, на схемах, 

лінійних діаграмах;  

вносить дані до таблиць; 

визначає, чи достатньо даних для розв’язання 
проблемної ситуації; 

користується даними під час розв’язування практично 

зорієнтованих задач, в іншихжиттєвих ситуаціях. 

Виділення і впорядкування 

даних за певною ознакою 

Додаткові теми: 

Раціональні способи додавання і віднімання (порозрядне додавання кількох чисел, прийом 

округлення кількох доданків тощо). 

Таблиця Піфагора.  
Подвійні числові нерівності.  

Рівняння з одним невідомим.  

Нестандартні задачі, які розв’язуються способом міркувань без виконання арифметичних 
дій; способом добору; процесуальні задачі; задачі на опрацювання даних, отриманих у процесі 

спостережень подій навколишнього світу (в житті суспільства, школи, природні явища). «Магічні 

фігури». Математичні ребуси.   
Моделювання описаної в задачі ситуації за допомогою графів або таблиць 

3 клас 

Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Числа, дії з числами. Величини 

відтворює послідовність чисел у межах тисячі;  

читає і записує числа, утворює числа різними 

способами;  
визначає розрядний склад трицифрового числа;  

визначає загальну кількість сотень, десятків, 

одиниць у числі; 
подає числа у вигляді суми розрядних доданків; 

порівнює числа різними способами; 

виконує додавання та віднімання, множення і 

ділення на основі нумерації чисел; 
 

володіє навичкою усного додавання і віднімання 

круглих чисел; 
обчислює усно зручним для себе способом; 

володіє навичкою письмового додавання і 

віднімання чисел у межах 1000; 

прогнозує результат додавання та віднімання, 

Нумерація чисел у межах 

тисячі. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Додавання і віднімання 
чисел у межах 1000. 

 

 

 



перевіряє правильність обчислень; 

 
розумієсутність арифметичних діймноження і 

ділення; 

застосовує в обчисленнях переставний закон 

множення, взаємозв’язок між діями множення і ділення; 
правила множення і ділення з числами 1 і 0, ділення рівних 

чисел, множення на 10; 

володіє навичкою табличного множення і ділення; 
 

володіє навичкою позатабличного множення і 

ділення чисел у межах тисячі; 
виконує ділення з остачею; розуміє, що остача має 

бути меншою за дільник; перевіряє правильність ділення з 

остачею; 

застосовує прийоми раціональних обчислень; 
прогнозує результат множення і ділення, перевіряє 

правильність обчислень; 

 
розуміє сутність кратного порівняння чисел; 

обчислює результат кратного порівняння чисел; 

знаходить число, яке у кілька разів більше/менше за 

дане; 
 

застосовує в обчисленняхправила знаходження 

невідомих компонентів арифметичних дій;  
 

розуміє спосіб утворення частини як однієї з кількох 

рівних частин цілого; 
розуміє поняття чисельник і знаменник дробу; 

читає і записує частини у вигляді дробу з 

чисельником 1; 

порівнює дроби з чисельником 1 за допомогою 
засобів наочності;  

застосовує в обчисленнях правило знаходження 

частини від числа та числа за  величиною його частини 
 

знаєодиниці вимірювання довжини (сантиметр, 

дециметр, метр); маси (кілограм, центнер), місткості (літр); 
часу (доба, тиждень, година, хвилина, секунда), проміжки 

часу (місяць, рік) та співвідношення між ними; 

користується знанням співвідношень між величинами у 

навчально-пізнавальних і практичних ситуаціях; 
вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час; 

обирає доцільну мірку для вимірювання величини; 

користується для вимірювання величин 
інструментами, приладами та іншими засобами; 

перетворює величини, виражені в двох одиницях 

найменувань; 

виконує арифметичні дії з іменованими числами; 
 

визначає в навчальних і практичних ситуаціях групи 

взаємопов’язаних величин; 
розуміє, що ситуація купівлі – продажу описується 

за допомогою трійки взаємопов’язаних величин: ціна, 

кількість, вартість; 
розуміє, що робота описується за допомогою трійки 

взаємопов’язаних величин: продуктивність праці, час 

 

 
 

Множення і ділення чисел. 

Табличне множення і ділення. 

Особливі випадки множення 
і ділення. 

 

 
 

 

Позатабличне множення і 
ділення. 

 

 

 
 

 

 
 

Відношення кратного 

порівняння. 

Збільшення або зменшення 
числа у кілька разів. 

 

 
Знаходження невідомого 

компоненту множення і ділення. 

 
Частини величини. Дріб з 

чисельником 1. 

Порівняння дробів з чисельником 1. 

Знаходження частини від числа. 
Знаходження числа за величиною 

його частини.  

 
 

 

 
Величини: довжина, маса, 

місткість, час. 

Дії з величинами. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



роботи, загальний виробіток; 

застосовує для розв’язування практичних задач 
правила знаходження однієї з величин за двома відомими 

іншими; 

користується знанням залежності між величинами 

у навчальних і практичних ситуаціях, прогнозує очікуваний 
результат; зіставляє одержаний результат із 

прогнозованим; 

 
розумієсутність периметра многокутника; 

користується формулою обчислення периметра 

прямокутника (квадрата) в навчальних і практичних 
ситуаціях 

 

 

Групи взаємопов’язаних 
величин.  

Взаємопов’язані величини, 

які характеризують ситуацію 

купівлі – продажу; роботу. 
Залежність величин. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Периметр многокутника. 

Периметр прямокутника 

(квадрата). 

Вирази, рівності, нерівності, рівняння 

читає і записує математичні вирази, подані в 

текстовій формі, з використанням математичних символів;  

встановлює відношення рівності й нерівності між 

числами й числовими виразами;  
розрізняє істинні та хибні числові рівності й 

нерівності; 

знаходить значення числового виразу та буквеного 
виразу із заданим значенням букви; 

застосовує правила порядку виконання дій під час 

обчислень значень виразів без дужок та з дужками; 
 

розуміє сутність понять «рівняння», «розв’язок 

рівняння»;  

розв’язує рівняння на основі правил знаходження 
невідомого компоненту арифметичної дії та іншими 

способами; 

 
розрізняє числові нерівності та нерівності зі 

змінною; 

знаходить окремі розв’язкинерівності зі змінною 
зручним для себе способом 

 

Математичні вирази: 

числові і буквені. 

Числові рівності і 

нерівності. 
Правила порядку дій у 

числових виразах. 

 
 

 

 
 

 

 

Рівняння. Розв’язок 
рівняння. 

 

 
 

 

Нерівності зі змінною. 
Розв’язки нерівності зі змінною. 

Геометричні фігури 

співвідносить реальні об’єкти з моделями 
геометричних фігур; 

називає елементи геометричних фігур;  

моделює геометричні фігури; 

будує прямокутник/квадрат; 
розрізняє коло і круг, позначає на рисунку елементи 

кола і круга (центр, радіус, діаметр); 

будує за допомогою циркуля коло 
 

Геометричні фігури на 
площині і у просторі.  

Математичні задачі і дослідження 

розв’язує прості і складені сюжетні задачі, задачі з Прості та складені сюжетні 



геометричним змістом, компетентнісно зорієнтовані задачі; 

розв’язує задачі на знаходження четвертого 
пропорційного, на подвійне зведення до одиниці, на спільну 

роботу; 

складає вираз до задачі з буквеними даними; 

розв’язує прості задачі на визначення тривалості 
події; 

розуміє сутність процесу і складає обернені задачі 

до даної задачі; 
 

 

створює допоміжну модель задачі різними 
способами;  

обирає числові дані, необхідні і достатні для 

відповіді на запитання задачі; 

планує розв’язування /розв’язання задачі;  
створює математичну модель задачі;  

перевіряє правильність розв’язку задачі: складає і 

розв’язує обернену задачу, розв’язує задачу іншим 
способом тощо; 

складає сюжетні задачі; 

 

виконує елементарні дослідження математичних 
залежностей з допомогою вчителя; 

використовує досвід математичної діяльності під 

час виконання дослідницьких завдань міжпредметного 
характеру, роботи над навчальними проектами, у 

проблемних ситуаціях повсякденного життя 

 

задачі.  

Типові задачі. 
Задачі геометричного 

змісту. Компетентнісно 

зорієнтовані задачі. 

Задачі з буквеними даними. 
Задачі і дослідження на 

визначення тривалості події, часу 

початку та закінчення. 
Обернені задачі. 

 

 
Процес розв’язування 

задачі. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Навчальні дослідження. 

Робота з даними 

читає нескладні таблиці, зчитує дані з графів, схем, 

діаграм;  

обирає дані, необхідні і достатні для розв’язання 
проблемної ситуації;  

вносить дані до таблиць; 

користується даними під час розв’язування 

практично зорієнтованих задач 

Виділення і впорядкування 

даних за певною ознакою. 

Додаткові теми: 

Раціональні способи позатабличного множення і ділення. 

Ознаки подільності на 2 та 5. Ознака подільності на 10. 
Розв’язування рівнянь, в яких права частина або один з компонентів поданий  числовим виразом. 

Розв’язування рівнянь, в яких один з компонентів поданий виразом зі змінною. 

Розв’язування нерівностей зі змінною. 

Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на/у кілька одиниць, сформульовані 
у непрямій формі. 

Складені задачі з буквеними даними. 

Розв’язування складених сюжетних задач алгебраїчним методом. 
Нестандартні задачі. «Магічні фігури». 

Добудовує лінійні діаграми. 

 

4- клас 
 

Очікувані результати 

навчанняздобувачівосвіти 
Змістнавчання 

 

Числа, дії зчислами.Величини 



відтворює послідовність чисел у межах мільйона; [4 МАО 

4.2]читаєізаписуєчисла,утворюєчисларізнимиспособами; 
[4МАО4.2] 

порівнюєчисларізнимиспособами;[4МАО4.2] 
визначає розрядний склад багатоцифрового числа; [4 МАО 
4.2]визначаєзагальнукількістьодиницьпевногорозряду; 

[4МАО4.2]подає числа у вигляді суми розрядних доданків; 

[4 МАО 4.2]виконує додавання та віднімання, множення і 
ділення на основінумераціїчисел;[4МАО4.3] 

володієнавичкамиписьмовогододаванняівідніманнячиселум

ежахмільйона;[4МАО4.3] 

прогнозує результат додавання та віднімання, [4 МАО 

1.3]перевіряєправильністьобчислень;[4МАО3.3], 

[4МАО3.4]володіє навичками письмового множення і 

діленнябагатоцифровогочисланаодноцифрове;[4МАО4.3] 

володіє обчислювальними навичками письмового множення 

іділення на двоцифровечисло;[4МАО 4.3] 

розумієспосібмноженняіділеннянатрицифровечисло; 

[4МАО4.3] 

виконуєписьмоведіленнязостачею;[4 МАО4.3] 

плануєпослідовністьвиконаннядійуписьмовихобчисленнях; 

[4МАО 2.2] 

Нумераціячиселпершогомільйона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаванняівідніманнячиселумежах

мільйона. 

 

 

 

Множенняіділеннячиселумежахміл

ьйона. 

прогнозуєкількістьцифрудобутку,частцідознаходженнярезу
льтату;[4МАО1.3] 
перевіряєправильністьобчислень; [4МАО3.4] 

розуміє спосібодержаннядробу;[4 МАО4.2] 

розумієсутьчисельникаізнаменникадробу; [4МАО4.2] 

читаєізаписуєдроби;[4 МАО4.2] 
розрізняє дроби,якідорівнюють1;[4МАО4.1] 
порівнює дроби з однаковими знаменниками; [4 МАО 
4.2]застосовуєправилазнаходженнядробувідчислатачислаза

величиною його дробу під час розв’язування 

практичнозорієнтованихзавдань[4МАО4.3], 

знаєодиницівимірюваннядовжини(міліметр,сантиметр, 
дециметр, метр, кілометр); маси (грам, кілограм, центнер, 

тонна),місткості (літр); часу (доба, тиждень, година, 

хвилина, 

секунда),проміжкичасу(місяць,рік,століття)таспіввідношен

няміжними;[4МАО1.1],[4МАО4.7] 

користується знанням співвідношень між величинами 

унавчально-пізнавальнихіпрактичнихситуаціях; 

[4МАО1.1],[4 
МАО 4.3] 
вимірює і порівнює величини: довжину, масу, місткість, час; 
[4МАО 4.3],[4МАО4.7] 

обирає доцільнуміркудлявимірюваннявеличини;[4 

МАО2.2]користується для вимірювання величин 
інструментами,приладамитаіншимизасобами;[4МАО4.7] 

перетворюєвеличини,вираженівдвоходиницяхнайменувань;

[4МАО 4.3] 

виконуєарифметичнідіїзіменованимичислами;[4МАО4.3] 
визначаєвнавчальнихіпрактичнихситуаціяхгрупивзаємопов’

язанихвеличин;[4МАО1.2] 
користується у навчальних і практичних ситуаціях 
знаннямзалежностіміжвеличинами;[4МАО1.2] 

розуміє, щорухтілописуєтьсязадопомогоютрійки 
взаємопов’язанихвеличин:шлях,швидкістьічас;[4МАО1.2]р

озуміє швидкість рухомого тіла як шлях, пройдений ним 

 

 

 

 

 

 

 

 
Поняття «дріб».Порівняннядробів. 

Знаходженнядробувідчисла.Знаход

женнячислазавеличиноюйогодробу. 

 
 

Величини: довжина, 

маса,місткість,час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Діїзвеличинами. 

 



заодиницючасу;[4МАО1.2] 

знає назви і позначення одиниць 
швидкості;користуєтьсяформулами для знаходження 

швидкості,подоланогошляху,часупідчасрозв’язуванняпракт

ичнозорієнтованихзадач[4МАО1.2] 

прогнозує очікуваний результат;[4МАО1.3] 
зіставляє одержаний результат із прогнозованим; [4 МАО 

3.3]знаходить периметр многокутника в навчальних і 
практичнихситуаціях;[4МАО4.3],[4МАО4.7] 

знаходить довжину сторони квадрата за відомим 
периметром; [4МАО 1.2],[4МАО4.3] 

розумієплощуяквластивістьплоских фігур;[4 МАО4.7] 

знає одиниціплощі;[4МАО4.7] 

визначає площу фігури за допомогою палетки; [4 МАО 

4.7]користується в навчальних і практичних ситуаціях 

формулоюобчисленняплощіпрямокутника(квадрата);[4МА
О1.2],[4МАО 

4.3] 

знаходитьдовжинуоднієїсторонипрямокутниказавідомимип

лощеютаіншоюстороною[4МАО1.2],[4 МАО 4.3] 

Групи взаємопов’язанихвеличин. 

 

 

Взаємопов’язані величини, 

якіхарактеризуютьрухтіла. 

Залежністьміжвеличинами. 

 

 
 

Геометричні 

величинипериметрмногокутника,пл

оща фігури. 

Вирази,рівності,нерівності 

записує математичні вирази і твердження, подані в 

текстовійформі,звикористаннямматематичнихсимволів;[4М

АО2.1], [4 

МАО 4.8] 
встановлюєвідношеннярівностійнерівностіміжчисламийчис

ловимивиразами;[4МАО4.8] 
знаходить значення числового виразу та буквеного виразу 

іззаданим значенням букви; [4 МАО 4.3], [4 МАО 

4.8]застосовуєправилапорядкувиконаннядійпідчасобчислен

ьзначень виразів без дужок та з дужками; [4 МАО 
4.3]розв’язуєрівняннязоднієюзмінноюнаосновіправил 

знаходженняневідомогокомпонентуарифметичноїдії;[4МА

О4.8],[4МАО4.3] 

перевіряє, 
щоодержанечисловезначеннязмінноїєрозв’язкомрівняння;[4
МАО3.4] 
розуміє,щонерівністьзізмінноюматиодин,кількаабобезлічроз

в’язків,моженематирозв’язків;[4МАО 4.8] 

знаходитьокремірозв’язкинерівностізізмінноюзручнимдляс

ебеспособом[4МАО 3.2],[4МАО 4.8] 

Числовівирази.Буквенівирази. 

Числові рівності.Числовінерівності. 

 

 

 

 

 
Рівняння. 

 

 

 

Нерівностізізмінною. 

Геометричніфігури 



орієнтується на площині і в просторі, рухається за 

визначениммаршрутом;плануємаршрут 

пересування;[4ГІО2.1] 

описуєабозображуєсхематичнорозміщення, 

напрямокірухоб’єктів;[4МАО4.4] 
розпізнає і класифікує геометричні фігури за істотними 
ознаками;[4МАО4.5],[4МАО4.1] 

класифікуєкути(прямі,гострі, тупі);[4МАО4.1] 

креслитьпрямікутизадопомогою 
косинця;[4МАО4.6]називає істотні ознаки прямокутника 

(квадрата); [4 МАО 

4.1]використовуєвластивістьпротилежнихсторінпрямоку
тникапідчасрозв’язуванняпрактичнихзадач;[4МАО2.3] 

будує прямокутник(квадрат);[4 МАО4.6] 
будуєколо,кругзазаданимзначеннямрадіуса,діаметра;[4М

АО4.6] 

називає елементигеометричнихфігурупросторі; [4 
МАО4.1] 

моделює геометричніфігури;[4МАО4.6] 

Геометричні фігури наплощині. 

Кут.Видикутів:прямі,гострі,тупі. 

Прямокутник.Квадрат,трикутник. 

Круг.Коло. 

 

 

 

Геометричні фігури 

упросторі:конус,циліндр, 

піраміда,куля,прямокутнийпаралелепі

пед(куб). 

Математичнізадачіідослідження 

розв’язує прості і складені сюжетні задачі (в тому числі 
здробами),задачізгеометричнимзмістом, 

компетентніснозорієнтованізадачі;[4МАО3.1],[4МАО2.3

] 
розв’язуєзадачіназнаходженнячетвертогопропорційногор

ізними способами, на подвійне зведення до одиниці, 

напропорційнеділення, 

назнаходженняневідомогозадвома 
різницями,наспільнуроботу, 

напрямолінійнийрівномірнийдвохтіл;[4МАО1.2],[4МАО 

2.3] 
розв’язуєзадачізбуквенимиданими; 

[4МАО2.2],[4МАО4.8]розв’язує прості задачі на 

обчислення тривалості події, 

датипочаткуподії,датизакінчення події;[4МАО 2.3] 
складає і розв’язує обернені задачі; [4 МАО 1.2], [4 МАО 

2.3]створюєдопоміжнумодельзадачірізнимиспособами;[

4МАО2.1] 
обирає числові дані, необхідні і достатні для відповіді 
назапитаннязадачі;[4МАО3.1] 
плануєрозв’язування/розв’язаннязадачі;[4МАО3.2]створ

ює математичну модель задачі; [4 МАО 2.3]перевіряє 

правильність розв’язку задачі; [4 МАО 

3.2]складаєсюжетнізадачі;[4МАО1.2] 
виконуєелементарнідослідженняматематичнихзалежност

ейздопомогоювчителя;[4ПРО1.1–1.6] 

Прості та складені сюжетнізадачі. 

Типовізадачі. 
Задачі геометричного 

змісту.Компетентніснозорієнтованізад

ачі. 

Задачі з буквеними даними.Задачі і 

дослідження 

навизначеннятривалостіподії,часупоча

ткута закінчення. 

 
 

Оберненізадачі. 

 
 

Процесрозв’язуваннязадачі. 

планує нескладні навчальні дослідження; [4 МАО 
3.2]використовує досвід математичної діяльності під час 

виконаннядослідницькихзавданьміжпредметногохаракте

ру,роботи над 
навчальнимипроектами,упроблемнихситуаціяхповсякден
ногожиття[4ПРО1.1 –1.6] 

 

 

Навчальнідослідження. 

Роботаз даними 



читаєнескладнітаблиці,лінійнідіаграми;[4 МАО2.1],[4 

ІФО1.2] 

добудовує лінійнідіаграми;[4МАО2.1] 
порівнює й узагальнює дані, вміщені у таблицях, на 

діаграмах; [4МАО 2.3] 
обирає 
дані,необхідніідостатнідлярозв’язанняпроблемноїситуаці
ї;[4МАО2.3] 

користується даними під час розв’язування 
практичнозорієнтованихзадач 
[4МАО2.1],[4МАО2.3],[4ІФО 1.2] 

Виділенняівпорядкуванняданихзапевн

оюознакою 

Додатковітеми: 

Раціональніприйомиобчислень. 
Уснемноженняіділення на5,50,500. 
Усне множення і ділення на 25, 250, 2500. Множення на 11, 101, 1001. Множення на 9, 99, 

999.Письмовемноження натрицифровечисло.Письмоведіленнянатрицифровечисло. 

Рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі змінною.Алгебраїчний метод розв’язування 

сюжетних складених задач.Розв’язуваннянерівностейзізмінною. 

Додаваннятавідніманняскладенихіменованихчисел,поданихводиницяхчасу. 
Множенняіділенняіменованихчисел,поданихводиницяхвимірюваннядовжиниймаси,надвоцифровечи

сло. 
Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі; від зміни часу при сталій 
відстані.Задачінарухводномунапрямку. 

Задачінарухтілзатечієютапротитечіїрічки. 
Види трикутників за кутами. Види трикутників за 
сторонами.Нестандартнізадачі,задачілогічногохарактеру. 
Круговідіаграми 

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ПРИРОДНИЧА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ 

реалізовується через інтегрований курс 

«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

Пояснювальна записка 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 

засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих 

знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах 

життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які 

характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів 

пізнання себе, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, 

обстеження, дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, 

встановлення логічної та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого 

(почутого), встановлення зв'язків і залежностей в природі і суспільстві, між станом 

довкілля і діяльністю людини, впливу поведінки на здоров'я та безпеку, залежності 

результату від докладених зусиль,аналізнаслідків ризикованої поведінки); 

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної 

належності себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи 

свого краю і країни; пошани до символів держави, ініціативної поведінки у 

громадських акціях, у відзначенні пам'ятних дат і подій; 



˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення 

до природи та її пізнання,до приватного життя інших людей, усвідомлення 

правової відповідальності у ситуаціях застосування норм і правил життя в 

суспільстві, інші соціальні навички щодо взаємодії і співпраці в різних видах 

діяльності; 

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, 

становлення екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним 

стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх 

інтегрованій суті, а саме: 

«Людина»(пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка); 

«Людина серед людей» (стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні 

норми; навички співжиття і співпраці); 

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена 

суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у 

світові досягнення); 

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, 

культур, звичаїв); 

«Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ 

природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; 

роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю 

людини і станом довкілля). 

Педагоги самостійно обираютьі формують інтегрований та автономний 

спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту.  

Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую світ» 

передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних завдань 

дослідницького характеру, як от: 

˗ дослідження-розпізнавання; 

˗ дослідження-спостереження; 

˗ дослідження-пошук. 

1 клас (загальна кількість годин –105) 

Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Людина – 21 година 

усвідомлює людину як частину 

природи і суспільства, її відмінності від 

інших живих істот; 

розповідає про себе, називає адресу 

проживання; складає словесний портрет 

«Який (яка) Я», «Чим відрізняюсь від 

інших», «Що я вмію», «Чого хочу 

навчитись»; 

володіє найпростішими гігієнічними 

навичками, навичками самообслуговування; 

описує можливі ризики для життя і 

Людина – частина природи і 

суспільства. Пізнання себе, своїх можливостей; 

місце проживання, безпечна поведінка вдома і 

на вулиці. 

Органи чуття. Турбота про органи тіла, 

гігієнічні навички. Спостереження в довкіллі. 

Організація досліджень. 



здоров'я вдома, у школі, на вулиці; розуміє 

переваги акуратності, доброзичливості, 

чесності; 

досліджує свій організм 

Людина серед людей – 21 година 

цікавиться минулим своєї сім’ї; 

розрізнює минуле, сучасне, майбутнє 

(було – є – буде); 

знає склад сім’ї, імена членів сім’ї, 

де працюють батьки, хто вони за 

професією; 

знає, хто працює в школі; 

має уявлення про свої обов’язки як 

школяра, правила поведінки на уроці, на 

перерві;  

доречно вживає слова етикету 

(вітання, прохання, прощання, звертання, 

подяки, вибачення); доброзичливо 

спілкується з іншими в спільній діяльності; 

розрізняєвчинки, дає їм оцінку з 

погляду моральності; 

має уявлення про необхідність 

доброзичливого і уважного ставлення до 

старших;  

використовує правила культурної 

поведінки в громадських місцях, що 

ґрунтуються на врахуванні інтересів інших 

Сім’я, школа. Поведінка в сім’ї, школі, 

громадських місцях. Моральні норми. Навички 

співжиття і співпраці  

Стандарти поведінки в суспільстві. 

Поведінка в громадських місцях (транспорті, 

на вулиці, в храмі, в театрі, в бібліотеці). 

Моральні якості (доброзичливість, 

правдомовність, щирість, подільчивість). 

Спостереження в довкіллі. Організація 

досліджень. Розв’язання ситуацій морального 

вибору. 

Людина в суспільстві – 16 годин 

знає назву країни, її столицю; 

має уявлення про зміст символів 

держави (прапор, герб, гімн, українська 

мова), історичні пам'ятки свого краю;  

виявляє зв’язки між людьми в 

суспільстві (хто про кого дбає, значення 

праці людей для добробуту  країни; 

орієнтується у найближчому 

просторі; 

долучається до корисних справ 

громади 

 

Громадянські права та обов'язки як 

члена суспільства. Пізнання історії свого краю, 

символів держави. Спостереження в довкіллі. 

Організація досліджень. 



Людина і світ – 15 годин 

має уявлення про різноманітність 

людей у світі, називає деякі країни; 

усвідомлює необхідність доброзичливого 

ставлення до інших країн та народів, 

цікавиться відповідною інформацією; 

наводить приклади виробів, які 

допомагають людині в побуті, приклади 

винаходів людства 

 

Толерантне ставлення до 

різноманітності культур, звичаїв народів, які 

проживають в Україні та за її межами. 

Досліди, спостереження в природі. 

Рукотворні тіла, матеріали та їх 

властивості. 

Винаходи людства та їх вплив на 

життєдіяльність людини. 

Людина і природа – 32 години 

розпізнає тіла неживої і живої 

природи, рукотворні об'єкти;  

розуміє значення сонячного світла і 

тепла на Землі; має уявлення про повітря, 

воду, ґрунт, їх властивості, про 

різноманітність живих організмів,  

розповідає про добові та сезонні 

зміни в природі, усвідомлює причини їх 

повторюваності;  

групує об’єкти природи за однією 

ознакою; 

встановлює найпростіші 

взаємозв'язки в живій і неживій природі, 

між живими організмами і навколишнім 

середовищем, між природними умовами та 

господарською діяльністю людей; 

розуміє цінність природи для життя 

людей, залежність якості життя людей від 

стану навколишнього середовища;  

обирає у найближчому оточенні те, 

що цікаво дослідити;  

досліджує об’єкти природи, 

використовуючи доступне обладнання 

(лупу, термометр, компас, лінійку тощо);  

використовує різні джерела для 

пошуку інформації про довкілля; 

розпізнає рукотворні тіла у 

найближчому оточенні;  

називає матеріали (деревина, гума, 

Що належить до природи.  

Жива і нежива природа.  

Сонце і його вплив на живу і неживу 

природу.  

Спостереження за рослинами, 

тваринами, явищами природи та діяльністю 

людей у різні пори року.  

Дослідження властивостей тіл природи. 

Рукотворні тіла, матеріали та їх 

властивості. 

Винаходи людства та їх вплив на 

життєдіяльність людини. 

Охорона і збереження природи. 



папір, метал тощо), з яких виготовляють 

рукотворні тіла; 

 дотримується правил поведінки в 

природі, та пояснює їх іншим; 

бере посильну участь в 

природоохоронній діяльності 

 

2 клас (загальна кількість годин – 105) 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Людина – 21 година 

розповідає про себе та інших, висловлює свої вподобання;  

описує себе, свій характер, захоплення, що відрізняють від інших; 

розпізнає та описує небезпеку вдома або в школі;  

ухвалює рішення щодо простих побутових ситуацій з користю для 

здоров’я і безпеки; 

пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі; 

визначає здорові та шкідливі звички, правила догляду за органами 

тіла; досліджує зміни, що відбуваються;  

досліджує позитивні і негативні впливи на вибір здорової та 

безпечної поведінки; 

досліджує зміни, що відбуваються з людиною 

Пізнання себе, своїх 

можливостей, здорова і 

безпечна поведінка. 

Частини тіла людини та 
їх функції. Турбота про 

здоров’я. Організація 

досліджень. 

 

Людина серед людей – 21 година 

пояснює, що може робити в сім’ї, серед однолітків, в школі; 

дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших; 

доречно вживає слова чемності; 

надає допомогу, коли просять та звертаються по неї; 

висловлює оцінні судження щодо вчинку, події, явищ; 

добирає докази до своїх висновків; 

не порушує права інших дітей, виявляє і засуджує вчинки, які 

ображають або принижують інших; 

співпрацює в групах для досягнення спільних цілей 

Стандарти поведінки в 

суспільстві. Моральні 

норми. Навички співжиття і 

співпраці. 

 

Людина в суспільстві – 16 годин 

розпізнає державні символи України, шанобливо ставиться до 

них; 

Громадянські права та 

обов’язки як члена 

суспільства. Пізнання свого 



розпитує і збирає інформацію про свій край і державу, історичні 

події, відомих осіб; 

розпитує старших про минуле, бере активну участь у спільних 

заходах державного значення; 

дотримується встановлених правил поведінки під час державних 
свят, класних, шкільних і громадських заходів 

краю, історії, і символів 

держави. Внесок українців у 

світові досягнення. 

Славетні українці. 

Спостереження в довкіллі. 

Організація досліджень. 

Людина і світ - 15 годин 

має уявлення про різноманітність людей у світі, називає деякі 

країни; усвідомлює необхідність толерантного ставлення до інших 

країн і народів, цікавиться відповідною інформацією; виявляє 

інтерес до інформації про інші країни і народи; 

на конкретних прикладах доводить важливість взаємозв’язків і 

взаємодії між країнами; 

виявляє доброзичливе ставлення до людей інших 

національностей, до їхніх культур і звичаїв 

 

Толерантне ставлення до 

різноманітності культур, 

звичаїв. Внесок українців у 

світові досягнення. 

Історичні події. Видатні 
історичні постаті. 

Розв’язання ситуацій 

морального вибору. 

Людина і природа – 32 години 

має уявлення про форму Землі, вплив Сонця на сезонні явища в 

природі, причини змін пір року; 

називає пори року та відповідні їм місяці, явища в живій та 

неживій природі у різні пори року, умови вирощування рослин; 

наводить приклади зв’язку людини і природи; 

розпізнає зміни в живій та неживій природі; органи рослин; 

тварин різних груп; 

розрізняє форми земноїповерхні; 

класифікує за певними ознаками рослини і тварин своєї 

місцевості, тіла неживої природи;  

визначає метудосліження, обирає послідовність дій і обладнання 

для його виконання; 

виконує дослідницькі завдання: досліджує властивості повітря, 

води, ґрунту, гірські породи, рослини своєї місцевості; вимірює 

температуру повітря, води; спостерігає за тваринами, добовими і 

сезонними змінами у природі; визначає суттєві ознаки об’єктів 

неживої та живої природи на основі проведених досліджень;  

фіксує результати досліджень доступними способами і робить 

висновки; 

дізнається про природу, використовуючи різні джерела 

інформації; 

застосовує знання про природу в навчальних і життєвих 

Повітря. Вода. Водойми 
рідного краю. Форми земної 

поверхні. Гірські породи. 

Ґрунт, його властивості і 

значення.  

Будова і різноманітність 

рослин. Умови вирощування 

рослин.  

Тварини дикі та свійські. 

Спостереження за 

тваринами. 

Земля та її форма. 

Обертання Землі. Рік. 

Місяць. Доба.  

Вплив Сонця на сезонні 

явища в природі 

Пори року та їх ознаки. 
Особливості життя рослин та 

тварин у різні пори року.  

Спостереження за 

добовими і сезонним 
змінами у природі. Охорона 

природи. Зв'язок людини і 

природи. Червона книга 

України. 

Рукотворні тіла та 



ситуаціях; 

наводить приклади виробів, які допомагають людині у побуті; 

розповідає про використання матеріалів на основі їх властивостей; 
знаходить інформацію про найважливіші винаходи людства, 

використовуючи різноманітні джерела;  

робить висновок: природа потребує охорони; 

бере посильну участь в природоохоронній діяльності. 

матеріали, їх властивості. 

Використання 

рукотворних матеріалів у 

побуті.  

Винаходи людства та їх 
вплив на життєдіяльність 

людини. 

3 клас 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти Зміст навчання 

Людина 

знає, що спільного та чим відрізняється людина від 

інших живих істот (мислення, мова, праця, спілкування 

і взаємодія з іншими людьми) 
розповідає про частини тіла людини, їх значення; 

правила догляду за ними; 

володіє найпростішими гігієнічними навичками, 

навичками самообслуговування 

Людина – частина природи і 

суспільства. 

Організм людини.  
Частини тіла людини та їх функції. 

Турбота про здоров’я. Гігієнічні 

навички. Навички самообслуговування. 

називає умови здорового способу життя (харчування, 

турбота про здоров’я, уникнення шкідливих звичок); 

пояснює, як змінюється людина упродовж життя, 
наводить приклади з власного досвіду;  

пояснює, як суспільні групи (сім’я, дитячий колектив, 

друзі) впливають на розвиток людини 

Розвиток людини протягом життя: від 

малюка до дорослої людини.  

Здоровий спосіб життя, турбота про 
здоров’я.  

 

виявляє інтерес до своєї зовнішності, 
розповідає про себе, свої захоплення;  

прагне до акуратності 

розпізнає риси характеру і дає їм оцінку; 
називає риси характеру, які сприяють і ті, що 

заважають досягненню успіху в житті, спілкуванню з 

іншими; 

пояснює, як досягнення мети залежить від 
наполегливості й старанності 

 

 

Зовнішність людини. 
Риси характеру, які сприяють 

досягненню успіху в житті, забезпечують 

дружні взаємини з іншими, повагу 
(чесність, працьовитість, щедрість, 

чемність, чуйність). 

Риси характеру, що заважають 

досягненню успіху, спілкуванню 
(лінощі, неуважність, байдужість, 

нетовариськість). 

Пізнання себе, своїх можливостей, 
здорова і безпечна поведінка.  

володіє прийомами планування робочого часу, 

тренування уваги, пам’яті; 

підтримує порядок на робочому місці;  
виявляє пізнавальну активність на уроках;  

співпрацює і взаємодіє з іншими у різних  ситуаціях 

(навчання, гра) 

Навчання як складова життєвого 

успіху.  

Уміння вчитися.  
Планування робочого часу.  Взаємодія 

та співпраця з іншими. 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

 Тренування уваги, пам’яті (прийоми, алгоритми, вправи). 

 

Людина серед людей  

називає правила поведінки у сім’ї, школі, громаді; 
розуміє почуття відповідальності перед родиною 

 

Сім’я. Склад сім’ї. Історія роду.  
Розподіл прав і обов’язків у сім’ї.  

Дозвілля у сім’ї.  

Родинні стосунки між поколіннями. 

Небезпечні ситуації в школі, вдома, на 
вулиці.  

Турбота про тих, хто її потребує. 

пропонує вирішення посильних проблем школи, Школа. Правила шкільного розпорядку.  



громади;  

співпрацює і взаємодіє з іншими у збереженні 
традицій школи; 

долучається до корисних справ у класі, школі; 

виявляє інтерес до пізнання і збереження традицій 

школи; 
пізнавальну активність на уроках;  

розуміє переваги доброго ставлення до інших на 

прикладах вияву таких якостей: чесність, 
доброзичливість, подільчивість, працьовитість, 

ввічливість на противагу хитрощам, байдужості, 

жадібності, лінощам, безкультурності;  
вирішує конфлікти мирним шляхом;  

дотримується правил шкільного розпорядку; правил 

поведінки під час шкільних і громадських заходів 

Історія рідної школи.  

Збереження традицій.  
Ставлення до інших (товаришування, 

спільна гра, праця, навчання у групах, у 

класі.  

Моральні норми. 
 

 

 Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

 Моделювання способів поведінки чуйного ставлення до старших та інших членів сім’ї. 

 Моделювання способів вирішення конфліктних ситуацій (з опорою на літературні твори, 
ситуації реального життя) 

називає об’єкти громадського простору своєї 

місцевості;  

демонструє ставлення до приватної власності своєї та 
інших як до цінності; аргументує неприпустимість 

порушення приватного простору;  

бере участь в обговоренні правил поведінки у 
громадському транспорті, кінотеатрі, бібліотеці та 

ін.,аргументує їх доцільність на прикладах 

 

Приватний і громадський простір. 

Правила поведінки у громадських 

місцях.  
 

 Практичні роботи  

 Обговорення правил поведінки, прийнятих у класі, школі, місцевій громаді.  

 Моделювання (інсценізація) поведінки у громадських місцях (з опорою на літературні 
твори, ситуації реального життя). 

Людина у суспільстві  

усвідомлює свою належність до українського 

суспільства; необхідність толерантних взаємин між 
людьми;  

має уявлення про державну символіку України; свою 

приналежність до України;  
ділиться з іншими інформацією про права кожної 

дитини (право на навчання, медичну допомогу, 

відпочинок, захист від жорстокого поводження); 
виявляє інтерес до пізнання минулого і сучасного 

України; участі у відзначенні пам’ятних подій, 

державних і народних світ;  

розпитує старших і збираєінформацію про свій край, 
про минуле, історії назв; 

володіє навичками поводження в урочистих ситуаціях, 

у пам’ятних місцях;  
розуміє сутність правопорушень як порушень прав 

інших людей; міркує на цю тему, наводить приклади;  

обґрунтовує необхідність відповідати за свої вчинки; 

встановлюєвзаємозв’язки у соціальному житті (між 
вчинком і наслідком, порушенням правил і 

відповідальністю);  

передбачає наслідки своїх вчинків; 
розповідає про значення праці людей різних професій 

для країни;  

Людина – частина суспільства. 

Сім’я, дитячий колектив, друзі. 
Залежність людей один від 

одного. Взаємодопомога.  

Суспільство як єдність людських 
спільнот, їх різноманітність.  

Стосунки людей у суспільстві. 

Україна – незалежна держава.  
Символи держави: Герб, Прапор, 

Гімн,державна мова їх значення.  

Права та обов’язки громадян. 

Пам’ятні події, державні й 
народні свята, їх історія.  

Праця людей різних професій. 

Знання й уміння необхідні для 
опанування цих професій. 

Господарська діяльність людей 

твого краю. 

Славетні українці. 
Правила поведінки у пам’ятних 

місцях, під час урочистих заходів. 

Права людини.  
Взаємозв’язки між вчинком і 

наслідком. 



усвідомлює: себе громадянином України;  

виявляє патріотичні почуття, шанобливе ставлення до 
символів державитрадицій і звичаїв твого краю 

Правопорушення як порушення 

прав інших.  
Сучасні народні ремесла твого 

краю. 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

 Створення альбому, портфоліо або облаштування тематичної виставки «Ми – громадяни 

України» (зображення символів, листівки, світлини).  

 Розв’язання прогностичних задач «Що буде, якщо … »  (ситуації правопорушень) 

Людина і світ 

має уявлення про різноманітність народів у світі, їхніх 

культур і звичаїв;  

наводить приклади звичаїв інших народів, світових 
досягнень; співробітництва країн;  

обґрунтовує необхідність толерантного ставлення до 

різноманітності культур і народів світу;  
виявляє інтерес і повагу до різних культур і звичаїв 

незалежно від зовнішності, мови, належність до інших 

культур 

 

Земля – спільний дім для всіх 

людей. 

Україна на карті світу.  
Україна – європейська держава. 

Різноманітність народів у світі.  

Співробітництво країн у питанні 
збереження природи, обміну культурою, 

товарами, безпечного життя, запобігання 

стихіям. Винаходи  людства. 

Славетні українці, їхній внесок у 
світову науку, культуру, спорт 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння). 

Дослідження «Що в моєму домі вироблено в інших країнах», складання мапи маршруту цих 
товарів (на плакаті тощо).  

Проект «Славетні українці». Накопичення даних про відомих українців із різних сфер життя 

(мистецтво, спорт, наука) та їх представлення у різних формах (тексти, світлини, розповіді та ін. 

Природа 

наводить приклади тіл і явищ природи; 

розрізняє і називає тіла неживої і живої природи; тіла 

природи і ті, що створила людина; 

складає перелік тіл неживої/живої природи на основі 
власних спостережень;  

виявляє у природному оточенні тіла неживої і живої 

природи, встановлює зв’язки між ними; 
описуєявища природи, висловлює своє враження від них; 

розповідає проявища природи, що вивчалися і/або які 

доводилось спостерігати 

Природа – частина 

навколишнього світу.  

Поняття про тіла та явища 

природи.  
Нежива і жива природа, зв’язки 

між ними. 

Явища природи (листопад, 
туман, вітер, світанок, зміна пір року, 

відліт птахів тощо).  

 

називає джерела інформації про природу; 
розрізняє і використовує обладнання для дослідження 

природи; 

співвідносить органи чуття/обладнання для вивчення 
природи  з інформацією, отриманою з їх допомогою; 

пояснює необхідність вивчення природи;  

здійснює пошук та аналіз інформації про тіла/явища 
природи у різних джерелах (виданнях природничого 

змісту, інтернет-ресурсах тощо), в тому числі з 

використанням технічних приладів і пристроїв;  

виділяє головне в інформації природничого змісту, 
висловлює враження щодо неї; 

презентує інформацію про природу у вигляді 

повідомлення, малюнку, схеми, презентації тощо; 
проводить спостереження тіл і явищ у найближчому 

природному оточенні за планом,фіксує результати, 

презентує їх;   

ставить і відповідає на запитання щодо дослідження 
тіла/явища природи;  

аналізує основні кроки дослідження, передбачені 

планом, пропонує власні ідеї; 

Дослідження природи.  
 

Значення дослідження 

природи. 
Джерела інформації про 

природу. 

Способи представлення 
інформації про природу. 

Дослідження як джерело знань 

про природу. 

Спостереження, вимірювання, 
експеримент. 

Обладнання для вивчення  

природи. 
Основні кроки під час 

дослідження тіла/явища природи: 

визначення мети, планування і 

виконання дій за планом, 
формулювання висновку.  

 

 



формулює припущення і перевіряє їх у ході дослідження 

за наданим або самостійно складеним планом; 
визначає самостійно або у групі, що необхідно для 

проведення дослідження (обладнання, інформація тощо); 

виконує самостійно/у парі/у групі дослідження 

тіла/явища природи за планом/інструкцією  
(об’єкти дослідження обирає самостійно або надаються 

вчителем);  

обговорює у парі/групі і презентує результати 
дослідження у різний спосіб (схеми, фото- чи відеозвіти, 

презентації, моделі та інші);  

формулює з допомогою вчителя висновок за 
результатами виконання дослідження; 

аналізує виконання дослідження, виявляє помилки, 

пропонує способи їх виправлення, називає чинники успіху; 

робить висновок: нові знання про природу можна 
отримати із різних джерел, зокрема у результаті 

проведення досліджень; 

виявляєемоційно-ціннісне ставлення до природи та її 
вивчення, повагу до себе та інших виконавців спільного 

дослідження 

Аналіз проведеного 

дослідження. 
Моделювання у вивченні 

природи. 

 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння) 

 Ознайомлення з джерелами інформації про природу (паперові видання природничого змісту, 

географічні карти, колекції мінералів, гербарії, аудіо- і відеозаписи, Інтернет-ресурси та ін.) 

 Проведення вимірювань (об’єкт вимірювання обирає учень або визначає вчитель) 

 Вправляння у розумінні інструкцій щодо проведення дослідження тіла/явища природи 

 Вправляння у складанні плану спостереження/експерименту. 

 Спостереження тіла/явища природи (об’єкт спостереження обирає учень або визначає 
вчитель) 

 Ведення «Щоденника спостережень за природою» 

 Дослідження тіла/явища природи (об’єкт дослідження обирає учень або визначає вчитель) 

 Вивчення природи за допомогою моделей (акваріум, глобус, тощо).  

наводить приклади речовин; 

виявляє у своєму оточенні тіла неживої природи і 
класифікує їх за певними ознаками (формою, кольором, 

станом тощо); 

досліджує глину, крейду, молоко, повітря або інші тіла 

неживої природи і робить висновок про їхні властивості 
(колір, стан, твердість, прозорість, текучість, плавучість, 

крихкість, сипкість та інші);  

порівнює тіла неживої природи за зовнішніми 
ознаками/на основі досліджених властивостей; 

досліджує за інструкцією властивості речовин (води, 

заліза, цукру, кухонної солі,  крохмалю); 
застосовуєзнання про основні дії під час дослідження 

властивостей тіл і речовин; 

Нежива природа. 

 
Різноманітність тіл неживої 

природи. 

 

Властивості тіл неживої 
природи (на прикладі глини, крейди, 

молока, повітря). 

 
 

 

Уявлення про речовини. 
Властивості і застосування 

речовин (на прикладі води, заліза, 

цукру, крохмалю,  природного газу, 

кухонної солі).  

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння) 

 Дослідження властивостей тіл неживої природи (за вибором учнів/вчителя). 

 Дослідження властивостей речовин (за вибором учнів/вчителя) 

Дослідження розчинності у воді речовин, що використовуються у побуті (харчової солі, крохмалю, 

питної соди) 
 

наводить приклади водойм, гірських порід,  корисних 

копалин та їх використання;  

розпізнає і називає гірські породи (пісок, глину, вапняк, 

Вода у природі.   

Різноманітність водойм.  

Три стани води.  



граніт),  корисні копалини у колекціях; складаєрозповідь 

про поширення води на планеті, використання води 
людиною, значення повітря для рослин, тварин, людини; 

пояснює значення води у природі; зміни станів води; 

значення гірських порід і корисних копалин у добробуті 

людини; необхідність охорони водойм і догляду за 
ґрунтом;  

описує способи очищення води  і практикує деякі з них  

(відстоювання, фільтрування); 
досліджує у парі/у групі властивості повітря; властивості 

ґрунту, гірських порід, складає колекції; 

ділиться інформацією з іншими щодо вживання 
достатньої кількості води щодоби,  користі прогулянок на 

свіжому повітрі;  

моделює кругообіг води у природі;  

застосовує знання для економного використання води у 
побуті; 

виявляє шану до традицій українського народу у 

ставленні до води, повітря, ґрунту  

Колообіг води у природі. 

Очищення води. 
Властивості повітря. 

Гірські породи, їхні 

властивості. 

Корисні копалини: види, 
використання і охорона.  

Ґрунт. Склад і утворення 

ґрунту.  
Догляд за ґрунтом.  

Значення води, повітря і ґрунту 

у природі і діяльності людини. 
Охорона води,  повітря, 

ґрунтів. 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння) 

 Способи очищення води. 

 Спостереження дослідів, які демонструють властивості повітря. 

 Ознайомлення з гірськими породами і корисними копалинами.  

 Порівняння властивостей гірських порід (за вибором учнів/учителя).  

 Дослідження складу і властивостей ґрунту. 

 

має уявлення про організми – тіла живої природи: 

рослини, тварини, гриби, бактерії; 
називає ознаки рослин і тварин, органи рослин і тварин,  

умови, необхідні для життя різних організмів (рослин, 

тварин, людини); природні угруповання;заходи охорони 
рослин і тварин; 

наводить приклади рослин і тварин Червоної книги 

України, пояснює необхідність їх охорони; 

описує значення води, повітря, світла, тепла для 
організмів; поведінку тварин на основі власних 

спостережень та інформації, отриманої з додаткових 

джерел; вплив сезонних і добових змін на життя рослин, 
поведінку тварин; роль організмів у природі; свою участь 

в охороні рослин і тварин;  

розпізнає і називає рослини, тварин, гриби різних груп 

(по 2-3 представники); 
виявляє та описує пристосування рослин і тварин  до 

умов існування; 

порівнює і класифікує рослини, тварин за певними 
ознаками; 

співвідносить рослини і тварин (на зображеннях, у 

колекціях тощо) з умовами їх існування; 
моделює взаємозв’язки між рослинами і тваринами,  

організмами і навколишнім середовищем; 

досліджує умови, необхідні для росту і розвитку рослин; 

спостерігаєтаописує розвиток молодих рослин, які 
вирощено з різних частин рослини (насінини,  бульби, 

живця, пагона); поведінку тварин;  

доглядає за рослиною (-ами)/твариною(-ами) і ділиться 
своїм досвідом з іншими; 

робить висновок про зв’язки організмів між собою і з 

Жива природа.  

 
Організми – тіла живої 

природи. 

Рослини, тварини, гриби, 
бактерії.  

Середовища існування 

організмів.  

Органи рослин і тварин.  
Різноманітність рослин. 

Розмноження і розвиток рослин. 

Загальне уявлення про основні 
групи тварин: комахи, риби, 

земноводні,  плазуни, птахи, звірі.  

Дихання, живлення, рух, 

розмноження тварин.  
Поведінка тварин.  

Умови, необхідні для життя 

рослин і тварин. Догляд за рослинами і 
тваринами. 

Гриби і бактерії.  

Роль рослин, тварин, грибів, 
бактерій, природних угруповань у 

природі й житті людини.  

Природні угруповання: ліс, 

луки, ставок, річка, море. 
Різноманітність організмів в 

угрупованнях,  зв’язки між ними і з 

неживою природою. 
Охорона рослинного і 

тваринного світу. Червона книга 



неживою природою,  

виявляєемоційно-ціннісне ставлення до представників 
живої природи, піклується про них 

 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння) 

 Виявлення пристосування рослин до певних умов існування. 

 Виявлення пристосування тварин до способу життя. 

 Розмноження рослин частинами їхнього тіла. 

 Спостереження розвитку рослини, яку вирощено з різних частин  

          рослини (насінини,  бульби, живця, пагона) 

 Дослідження умов росту рослин. 

 Спостереження за поведінкою тварин. 

Моделювання зв’язків організмів між собою і з середовищем існування 

Людина і природа 

наводить приклади матеріалів та їх використання, 

технологій і винаходів людства, аналізує їх вплив на життя 

людини і природу; 
дізнається з різних джерел про професії, пов’язані з 

діяльністю людини у природі; 

 обговорює використання людиною енергії води і 
повітря, переваги і ризики цього; 

пояснює роль природи у житті людини;  

характеризуєспособи збереження й охорони природи на 

планеті; 
висловлює і аргументує свою позицію щодо зв’язків 

людини і природи; 

ідентифікує вивчені матеріали у виробах; 
досліджує властивості матеріалів; 

долучається до природоохоронних заходів і ділиться 

інформацією про них з іншими;  
пропонує способи повторного використання речей, 

економного використання води, електроенергії, 

зменшення витрат тепла в оселі;  

дотримується правил безпечної поведінки у природі (у 
лісі, на воді тощо); 

оцінює власну поведінку і поведінку інших людей у 

природі;  
розуміє цінність природи для життя людей, залежність 

якості життя людей від стану навколишнього середовища;  

бережливо ставиться до природи 

Взаємозв’язки людини і 

природи. 

 
Людина – частина природи 

Роль природи у житті людини. 

Умови, необхідні для життя 
людини.  

Вплив людини на природу.  

Професії, пов’язані з 

діяльністю людини у природі.  
Властивості і використанння 

матеріалів. 

Поняття про техніку і 
технології.  

Винаходи людства та їх вплив 

на життєдіяльність людини. 
Правила поведінки у природі. 

Ощадливе використання ресурсів.  

Охорона природи. 

Практичний блок (спостереження, дослідження, вправляння) 

 Ознайомлення з різноманітністю матеріалів і виробів з них 

 Дослідження властивостей матеріалів (за вибором учнів/учителя) 

 Спостереження впливу діяльності людини на природу (на матеріалі своєї місцевості). 

 Складання пам’ятки ощадливого використання води і електроенергії у побуті. 

 Повторне використання матеріалів і речей у побуті. 
Правила безпечної поведінки у природному середовищі (моделювання та аналіз ситуацій 

перебування у природі). 

4клас 

Очікувані результати 

навчанняздобувачівосвіти 

Зміст навчання 

Людина 



має уявлення про неповторність кожної 

людини(зовнішність,поведінка,здібності,характер);[4ПР

О1.1] 

Неповторність кожної 

людини.Життялюдини–найвищацінність. 

Благодійністьякпроявдобраіспівчуття. 

аргументуєнеприпустимістьзаподіяннябудь-
якоїшкодисобійіншим;[4СЗО1.1] 

пояснюєможливостілюдини;значеннязнань,освіти,праце

любства в досягненні успіхів і спілкуванні; [4ПРО 1.6] 

пояснює,відчогозалежитьбезпекавдома,в школі, 
вдовкіллі[4СЗО2.1] 

Обговорення можливостей 

досягненняуспіху,планівнамайбутнє,переборе

ннятруднощівужитті 

Людинасередлюдей 

маєуявленняпрокультурувзаєминлюдейусім’ї,школі,на 

вулиці;[4ГІО7.1] 

наводитьприкладитакоїповедінки, 

девиявляютьсяціриси;[4ГІО8.1] 

розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу 
надконфліктами,сутністьдоброзичливості,милосердя,по

ступливості,наполегливості,відповідальності;[4ГІО6.1] 

вирішуєконфліктніситуаціїмирнимшляхом;[4ГІО6.2] 
пояснюєнеобхідністьвироблятивсобітакіриси;[4СЗО8.1] 
вживаєдоречнословаетикету;[4СЗО1.4] 
встановлює зв’язки між конкретними вчинками 

іставленнямлюдей,розумієнеобхідністькультурноїповед
інкивгромадськихмісцях(транспорті,музеї,бібліотеці,то
що);[4ГІО2.3],[4СЗО2.4] 

уміє поводитися в гостях; знає правила гостинності; 
[4СЗО4.4] 

Рольспілкуваннявжиттілюдини.Культурапове

дінки. 

Обговорення різноманітних 

ситуацій.Правилаповедінкивгромадськихмісц

ях,вдома. 
Уникненняконфліктівзіншимилюдьми.Мора

льнінорми. 

Людинав суспільстві 

має уявлення про права та обов’язки; право на 
життя;рівноправність людей, право кожного на захист, 

любов іпіклування;правонапрацю,захист,відпочинок; 

правонаосвіту;[4ГІО6.2] 
знає зміст основних символів держави (Гімн, Прапор,Герб, 

рідна мова); зміст народних символів; [4 ГІО 

8.3]виявляєінтересдопізнаннясимволікиіншихдержав; 
[4ГІО3.1] 

має уявлення і виявляє практично турботу про 

своєоточення,продовкіллятакультурнуспадщину; 

[4ГІО1.3]цікавиться історією і культурою свого краю; 
накопичуєвідповіднуінформацію 

наводитьтаоцінюєприкладипозитивногойнегативногоставле

ння до старших і молодших, знає про 

можливіправопорушення серед дітей;[4ГІО6.2] 

наводитьприклади,відповідальностізаскоєніправопорушенн

я; 

розмірковує,якправильнорозпоряджатисякишеньковимигро
шима[4ГІО8.1] 

Ознайомленняізгромадськимиправамитао

бов’язками. 

Основнісимволидержави. 
Символи інших країн. Народні 
символи.Турбота кожного про оточення, 
продовкілля, про історичну та 
культурнуспадщину.Пам’яткитвогокраю. 

Прикладиправопорушеньсереддітейіюри

дичнавідповідальністьзаїхскоєння. 

Моделюваннярізнихсоціальнихролей(уче

нь –учитель –директоршколи–продавець– 

екскурсовод –водій– 

міліціонер) 
Розкриття взаємозв’язків між людьми 
упроцесі виконання соціальних 

ролей(продавець - покупець, лікар – 

пацієнт,пішохід –водій) 
Гроші; планування бюджету. 

Правилазаощадження. 

Практичнийблок(спостереження,дослідження,вправляння) 

Рольовагра«Супермаркет», «Япасажир»таіншінавибір 

Людинаісвіт 



має уявлення про Землю як спільний дім для 

всіхлюдей,танеобхідністьтолерантногоставленнядорізн
оманітностікультур,звичаївнародів; 

виявляє інтерес і повагу до різних культур і звичаїв; 

[4ГІО3.1] 

наводитьприкладиспівробітництваУкраїнизіншимикраї
нами щодо проблем охорони 

природи,енергозбереження, безпечного життя, 

запобіганнястихіям;цікавитьсяіншимикраїнами,країнам
и-сусідами;[4ГІО3.2] 

виявляєпатріотичніпочуттяіпрагненнязнатибільшепродо

сягненняукраїнців урізнихгалузях[4ГІО4.2] 

Земля – спільний дім для всіх 

людей.Уявніподорожівіншікраїни 
(проект).НайближчісусідиУкраїни. 

Співробітництво людей у 

питанняхзбереженняприродиіжиття. 

Внесоккожноїлюдиниузбереженнярізнихкул

ьтуріприроднихбагатств. 
 

Внесокукраїнцівувинаходилюдства, 

іншідосягнення. 

Природа 

має уявлення про Всесвіт і Сонячну систему; 

значеннярізнихвидівкарт; 

[4ПРО 1.1] 
називаєспособиорієнтуваннянамісцевості;назви 
материків,океанів;правилаповедінкипідчасземлетрусів,пове
ні;[4ПРО1.1] 

наводитьприкладинебеснихтіл, 

водоймсвоєїмісцевостітаїхніназви; 

розпізнає:рівнини,гори, пагорби,яри; 
пояснює, як рух нашої планети впливає на явища, 
щовідбуваютьсяунеживійіживійприроді(зміни 
дняіночі;нерівномірне нагрівання земної поверхні; 
колообігводи;сезонні зміни у природі); значення плану 
місцевості ікарти; значення прогнозу погоди для людей і 
розповідаєпройоговикористанняувласномужитті; 

спостерігаєіфіксуєзміниелементівпогоди(температуруповіт

ря,вітру,хмарності,опадів);[4ПРО1.4] 

розповідаєпровпливСонцяіМісяця на 
нашупланету,прорізноманітність природи материків, 

мешканців океанів; [4ПРО 2.1] 

знаходить і показує на картах материки, океани та 

іншіоб’єкти відповідно до навчального завдання; [4 ПРО 

2.2]дізнається з різних джерел про методи 

передбаченняпогоди, народні прикмети про зміну погоди; 
[4 ПРО 2.1]орієнтуєтьсянамісцевостізадопомогоюкомпасу, 

Сонцяімісцевихознак; 

[4ПРО 1.5] 
проводитьспостереженнязапогодою,сезоннимизмінамиупр

иродісвоєїмісцевості;[4ПРО1.2] 

визначаєсторонигоризонтупокомпасу; 
моделюєСонячнусистему,сузір’я,зміниземноїповерхні,оберт
анняЗемлі; 

 



[4ПРО 1.4] 
застосовує знання для спостереження за 
погодою,складанняплануприміщення,орієнтуваннянамісцев
ості, 

робитьвисновокпрорізноманітністьіцілісністьприродиЗемлі
[4ПРО1.4] 

Планета Земля– нашдімуВсесвіті. 
 

Уявлення про Всесвіт, Сонячнусистему. 

Небеснітіла:зорі,планети.Сонце – 

джерело світла і тепла наЗемлі. 

Земля – планета Сонячної 
системи.Місяць–

природнийсупутникЗемлі.ВпливСонцяі

Місяцяна Землю. 

Форма ірухи Землі. 
НаслідкиобертанняірухуЗемлі.Природніз

ониЗемлі. 
Пристосування рослин і тварин доумов 

існування в різних природнихзонах. 

Погода.Прогнозпогоди. 
СпособизображенняповерхніЗемлі:глобу

с,план,карта. 

Сторонигоризонту. 
Способиорієнтуваннянамісцевості.Форм

иземноїповерхні. 

Зміни земної поверхні: 
різновиди,причини і наслідки. 

Землетруси,виверженнявулканів,роботав

ітру.Материки та океани, їхні назви 

ірозташування на карті. 
Особливостіприродиматериківіокеанів. 

РізноманітністьіцілісністьприродиЗемлі. 

Практичнийблок(спостереження,дослідження,вправляння) 

 МоделюванняСонячноїсистеми 

 Моделюванняформземноїповерхні, їхзмін 

 ВизначеннясторінгоризонтузадопомогоюСонця. 

 Складанняпланукімнати,пришкільноїділянки. 

 Позначеннянаконтурнійкартіматериківіокеанів 

показує на карті України і називає місцевість 

свогопроживання, 

ПриродаУкраїни. 
 

Українанакартісвіту. 



називає природні ресурси України (водні, ґрунтові,корисні 

копалини, рослинні і тваринні) і пояснює їхзначення для 
громадян нашої держави; [4 ПРО 

1.3]наводитьприкладиіописуєприродніугрупованнясвоєїміс

цевості за планом (назва угруповання, рослини 

ітвариниугруповання,зв’язкиміжними,значенняугруповання
длялюдини);[4ПРО1.5] 

розпізнаєіназиваєрослини,тварин,грибисвоєїмісцевості(по 

3-4 представники), моделює зв’язки між ними; [4 ПРО4.3] 
розповідає про найважливіші природні об’єкти 

України,своєїмісцевості; 

[4 ПРО 2.2] 
характеризує значення 2-3 видів корисних копалин 
дляекономікинашоїкраїниідобробутуїїгромадян; 
природнузонуУкраїнизапланом;мешканцівприродногоугруп
овання,їхнізв’язкиміжсобою інеживоюприродою;[4ПРО3.1] 

пояснюєзалежністьміжумовамиприродноїзонитаїї 
мешканцями, особливостями праці і побуту людей, які 
внійпроживають; 

[4ПРО 3.3] 
спостерігає сезонні явища у природі своєї 

місцевості,характеризуєзміни в неживій і живій природі та 

вдіяльностілюдей,якіприцьомувідбуваються; 
[4ПРО2.2]аналізує зв’язкивприродних 

угрупованнях(організмів 

міжсобою, 
організмівізнеживоюприродою);[4ПРО3.1]традиції, що 

відображують ставлення українців доприроди;[4ГІО3.2] 
складаєланцюгиживлення;[4ПРО2.2]дієудовкіллі,незавдаюч
ишкоди природі;[4ПРО3.2] 
висловлює судження щодо різноманітності і 

цінностіприродиУкраїни;[4ПРО 4.1], 

[4ГІО 2.2] 
усвідомлюєвідповідальністьзастанприродиумісцевійгромаді
;[4ПРО3.4], 

[4ПРО 4.4] 

виявляє 
повагудодосвідуукраїнськогонародуузбереженніприроди[4Г
ІО5.1] 

Найважливішіприродніоб’єктиУкраїни,с
воєїмісцевості. 

Природні ресурси України, 

їхрізноманітністьізначення. 

ПрироднізониУкраїни.Характеристика 
природної зони:природні умови, 

рослинний і твариннийсвіт, особливості 

праці і побуту 
людей.Впливдіяльностілюдининаприрод

у. 

СезоннізміниуприродіУкраїни.Природні
угруповання. 

Народнітрадиції,щовідображуютьставле

нняукраїнцівдоприроди. 

Охорона природивУкраїні. 

Практичнийблок(спостереження,дослідження,вправляння) 

 Нашкрайнаглобусіікарті 

 Складанняхарактеристикиприродногоугрупованнясвоєїмісцевості. 

 Вивченняумовіснуваннярослинітваринсвоєїмісцевості. 

 Моделюваннязв’язківвприродномуугрупованні 

 Складаннякалендарянароднихсвятукраїнців,пов’язанихзявищамиприроди 

Людинаіприрода 



наводить приклади використання 

людиноюприродничо-

науковихзнань;матеріалівівиробівзних;місцевихвиробн

ицтв; 

[4ГІО 2.2] 
маєуявленняпромашиниімеханізми(транспортнізасоби,п

обутовіприладитощо);[4ПРО 2.1]пояснює, як 

властивості матеріалів зумовлюють 
їхвикористання;[4ПРО3.3] 
спостерігаєзароботоюмашин,побутовихприладів;[4ПР
О1.4] 

дотримується основних правил 

безпечногокористуванняелектроенергією,побутовими 

Взаємозв’язкиміжлюдиною,природоюірукот

ворним світом. 

 

Значення природничо-наукових знань 

длялюдини. 

Рукотворнийсвіт–

світ,створенийпрацеюлюдини. 

Використаннязнаньпроприроду, 

технікиітехнологійлюдьмирізнихпрофесій. 

Властивостіівикористанняматеріалівурізнихс
ферахдіяльностілюдини 

пристроямиіприладами(праска,електричначигазоваплит
а,таін); 

[4 ПРО 3.4],[4СЗО 4.5], 
розповідає про вирощування рослин, догляд 

засвійськими тваринами; про винаходи людства 
іпрофесії,пов’язаніз пізнанням 

природи,їївикористанням і збереженням (фізик, 

шахтар,інженер, природозахисник та інші); [4 ПРО 

1.5]здійснюєпошукінформаціїпророзвитоктехнікиітехно
логій, 

обговорює безпечне й доцільне використання 

знаньпроприроду,матеріали,технології;[4 
ПРО2.1]моделює самостійно/угрупізв’язки«природа–

людина», «природа-рукотворнийсвіт»,«людина – 

рукотворнийсвіт»іскладаєрозповідьзаствореноюмоделл
ю;[4ПРО1.4] 

(будівництві,виробництвіпаперутаенергії,про
дуктів харчування, побутових 

приладівтощо). 

Машиниімеханізми. 
Безпечне поводження з машинами 
імеханізмамиуповсякденномужитті. 
Продукціямісцевоговиробництваіресурсидля

їївиготовлення. 

Рослинництво.Тваринництво.Винаходилюдс
тва. 

Ідеїприроди,якілюдиназастосовуєусвоїйдіяль

ності. 

Практичнийблок(спостереження, дослідження,вправляння) 

 Складанняколекціївиробів, виготовленихзпевногоматеріалу. 

 Дослідженнявластивостейматеріалів(металів, тканини,скла, 

деревинитаін.)іскладанняпропозиційщодоїхвикористання. 

 Спостереження роботи машин і механізмів (за моделями, під час реальних чи 
віртуальнихекскурсій). 

 Моделюваннязв’язківміжлюдиною,природоюірукотворним світом. 

називаєекологічніпроблемипланети;джерелазабруднен

ня природи; 
[4ПРО 1.1] 
наводитьприкладиприродоохороннихзаходів;природо
охороннихтериторій; 

пояснює наслідки забруднення водойм, 

повітря,ґрунтів, знищення лісів та іншої небезпеки, 
щоспричинює діяльністю людини; [4 ПРО 1.5]виявляє 

самостійно/у групі факти 

забрудненнядовкілля,пропонуєіобґрунтовуєвласніідеї

щодо 
способів зменшення негативного впливу людини 

наприродуівідповідальнодієзадляцього;[4 

ПРО3.4],[4СЗО4.5], 
дізнаєтьсяпроекологічніпроблемивідіншихлюдей,ізЗ

МІтаіншихджерел,аналізуєцюінформацію, обговорює 

способи її вирішення;[4ПРО2.2] 
аналізує та оцінює свій внесок у 
збереженнядовкілля;ситуаціїповсякденногожиття,пов’
язанізвикористаннямводи,електроенергії,тепла;[4ПРО
4.4],[4ГІО8.2], 

Впливдіяльностілюдининаприроду. 
 

Негативнийвпливлюдининаприроду.Екологічн

іпроблемипланети. 

Забруднення довкілля: джерела і 
способизапобігання(будівництвоочиснихспор

уд,зменшення кількості побутового 

сміття,сміттєпереробнізаводитаін). 
Діяльність людини, що 
допомагаєзбереженнюприроди. 

Ощадливевикористанняресурсів.Природоохор

оннізаходи. 

Створенняприродоохороннихтериторій.Прави
лаповедінкиуприроді. 

Захист і збереження природи – 

справакожногогромадянина. 



долучається до організації і 
проведенняприродоохоронних заходів; [4 ПРО 
4.1],відповідальноставитьсядообговоренняпроблемпр
ироди, ухвалення рішень щодо поводження 

уприродібез заподіяння їйшкоди[4СЗО4.5] 

Практичнийблок(спостереження,дослідження,вправляння) 

 Моделюваннябезпечноїповедінкиунавколишньомусередовищі(вігровихінавчальнихситуаціях). 

 Дослідженняспособівзаощадженняводи(вдома,ушколі). 

 Дослідженняспособівзаощадженняелектроенергії(вдома,ушколі). 

 Дослідженняповсякденнихзвичок,щодопоможутьзменшитикількістьпобутовогосміття(відходів). 

 Розробленняплануприродоохоронногозаходу. 

 

 

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

реалізовується через навчальний предмет 

ІНФОРМАТИКА 

Пояснювальна записка 

Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та 

її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових 

компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у житті людини;  

- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності 

різноманітними засобами подання інформації; 

- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема    вмінь 

опрацьовувати текстову та графічну інформацію; 

- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної 

техніки для розв’язування навчальних, творчих і практичних задач;  

- розвиток логічного, алгоритмічного, творчого та об’єктно-орієнтованого 

мислення учнів. 

За результатами формування предметної компетентність випускники 

початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички 

для: 

доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію); 

опрацювання інформації; 

перетворення інформації із однієї форми в іншу; 

створення інформаційних моделей; 

оцінки інформації за її властивостями. 

Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним 

поглибленням): 

2 клас 

Програмне забезпечення, яке використовується:графічний редактор (офлайн 

та онлайн версії), зокрема графічний редактор середовищаScratch 

 



Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Інформація. Дії з інформацією 

пояснює значення інформації для життя 

людини, наводить приклади із власного досвіду; 

наводить приклади значення інформації  для 
себе особисто; 

називає органи чуття, якими людина отримує 

інформацію із навколишнього середовища; 

наводить приклади інформації у різних видах: 
текстовій, графічні, звуковій тощо; 

розрізняє правдиву і неправдиву інформацію, 

припущення і фантазію; 
використовує мережі для отримання інформації 

та спілкування під контролем дорослих; 

оцінює результати своїх навчальних досягнень 

Навколишній світ та інформація. 

Види інформації за способом подання. 

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією 

розуміє, що комп’ютер та інші комп’ютерні 

пристрої це інструменти для виконання дій з 

інформацією; 
наводить приклади технічних засобів, що 

допомагають передавати інформацію, поширювати 

інформацію; 

використовує цифрові пристрої у близькому 
для себе середовищі; 

пояснює, чому і як потрібно захищати себе і 

цифрові пристрої; 
звертається за допомогою у випадку наявності 

проблем та збоїв у роботі комп’ютера; 

оцінює результати своїх навчальних досягнень 

Комп’ютерна техніка, як засіб здійснення дій з 

інформацією. 

Об’єкт. Властивості об’єкта 

Учень/учениця: 

називає об’єкти навколишнього світу, 

властивості конкретних об’єктів та значення 
властивостей; 

описуєоб’єкт називаючи його властивості та їх 

значення; 

порівнює об’єкти за значеннями властивостей; 
спостерігає за об’єктами, визначає спільні та 

відмінні ознаки/властивості; 

наводить приклади об’єктів, що відповідають 
заданим властивостям 

оцінює результати своїх навчальних досягнень 

Створення простих геометричних моделей 

об’єктів за описом їх властивостей.  

Зміна значень властивостей об’єкта (колір 
контуру, колір фону, форма об’єкта) 

 

 

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти 

запускає знайомі програми; 
завершує роботу з програмою; 

називає інструменти малювання у  графічному 

редакторі; 
обирає інструмент малювання для досягнення 

конкретного результату; 

створює не складні малюнки за зразком; 

створює зображення об’єктів що складаються з 
геометричних фігур та змінює значення 

властивостей; 

вміє змінити колір контуру або тла об’єкта 
обравши зразком колір іншого об’єкта за 

допомогою відповідних інструментів графічного 

Меню комп’ютерної програми.  
Огляд різних прикладів меню.  

Інструменти комп’ютерних програм. 

Графічний редактор. 
Інструменти графічного редактора та їх 

налаштування. 

Створення та редагування не складних 

малюнків. 
Добір кольорової гами малюнка 

Збереження малюнків 

 



редактора; 

виконує завдання із розфарбування або 
перефарбування малюнків; 

пропонує  власні кольорові рішення малюнка; 

пояснює добір кольорів; 

оцінює результати своїх навчальних досягнень 

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання 

об’єднує об’єкти за їх властивостями або 

значеннями властивостей; 

створює візуальну відповідь простих та 
складених геометричних задач; 

виділяє та переносить фрагменти малюнка; 

створює графічні відповіді  до навчальних 
завдань; 

знаходить приклади повторення і 

послідовності дій у повсякденній діяльності, 
близькому для себе середовищі; 

визначає закономірність об’єктів; 

відтворює послідовність об’єктів із заданою 

закономірністю;  
оцінює результати своїх навчальних досягнень 

Перенесення фрагментів малюнка. 

Виділення і впорядкування даних за певною 

ознакою. 
Прості та складені сюжетні геометричні задачі. 

Копіювання фрагментів малюнку. 

 

Лінійні алгоритми 

Учень/учениця: 

визначає послідовність кроків для виконавців; 
знаходить помилки у алгоритмах; 

визначає результат виконання лінійного 

алгоритму побудови простого геометричного 
зображення; 

створює малюнок за лінійним алгоритмом; 

пропонує власні алгоритми створення не 
складних геометричних зображень; 

оцінює результати своїх навчальних досягнень 

Створення малюнків за готовими алгоритмами 

Складання власних графічних алгоритмів 
 

 

Додаткові теми: онлайн графічні редактори, редагування малюнків за допомогою програмного 

забезпечення смартфонів. 

3 клас 

Головними завданнями є формування умінь 

 знаходити та опрацьовувати інформацію із використанням пошукових 

систем; 

 створювати інформаційні об'єкти та опрацьовувати їх у програмних 

середовищах; 

 здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в інформаційному 

середовищі; 

 критично оцінювати  інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

 дотримуватися етичних, міжкультурних та правових норм 

інформаційної взаємодії; 

 дотримуватися правил безпечноїроботи з комп’ютернимипристроями. 

Реалізація мети і завданьнавчального предметаздійснюється за 

змістовимилініями«Інформація. Дії з інформацією», «Комп’ютерніпристрої для 

здійсненнядійізінформацією», «Об’єкт. Властивостіоб’єкта», 

«Створенняінформаційних моделей. Зміненняготових. 

Використання»«Алгоритми»  



Змістовалінія«Інформація. Дії з інформацією» базується на 

розуміннідитиноюпоняття «інформація». 

Здобувачіосвітимаютьумітинаводитиприкладиінформації, властивостейінформації, 

форм подання та дій з інформацією з повсякденногозастосування, 

ефективновикористовуватиінформацію. Поняттяінформації, їївластивостей, форм 

подання та використання у навчальномупроцесірозширюється і доповнюється на 

кожному етапінавчання. Таким чином 

забезпечуєтьсяпоступовенарощуванняскладностіматеріалу, йогоактуалізація, 

повторення, закріплення, щосприяєформуваннюключових та предметної 

компетентностей і способівдіяльності на вищомурівніузагальнення. 

Змістовалінія«Комп’ютерніпристрої для здійсненнядійізінформацією» 

передбачаєформуванняуявлення про те, щолюдина в життіпостійнозустрічається з 

інформацією, працює з нею та можевикористовувати при цьомусучаснізасоби ІТ з 

уміннямзахиститисвійінформаційнийпростір. Для 

практичнихробітвикористовуютьсяпрограми (онлайн-середовищаІнтернету, 

додатки для мобільнихпристроїв). 

У ході реалізації змістової лінії «Об’єкт. Властивості об’єкта» 

розглядаються поняття об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. 

Діти мають наводити із власного життя приклади різних об’єктів, їхніх 

властивостей і значень цих властивостей, впорядковувати та групувати об’єкти на 

основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень властивостей 

об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться будувати складні 

об’єкти із запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з 

відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у 

вигляді чисел, тексту, зображень, схем, таблиць, презентацій; змінювати значення 

властивостей текстових та графічних об’єктів; досліджуватиоб’єкти за допомогою 

створених моделей. Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та 

практичного матеріалу всіх змістових ліній курсу. 

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. 

Використання» забезпечуєрозвиток навичок створення інформаційної моделі в 

різних програмних середовищах, зокрема у табличній формі;початкових навичок 

використання різноманітних засобів інформаційних технологій для вирішення 

навчальних завдань;сприймати та представляти інформацію у вигляді тексту: 

читати та змінювати тексти, визначати ключові слова в тексті, створювати та 

опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; створювати власні 

зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові 

зображення;презентувати інформацію у вигляді слайдів. 

Змістова лінія «Алгоритми»  спрямована на розвиток розуміння поняття 

виконавця, його середовища, команди, системи команд виконавця алгоритму, 

основних алгоритмічних структур, зокрема, слідування, розгалуження та 

повторення; умінь  виконувати готові алгоритми, а також складати прості 

алгоритми для виконавців, які працюють у певному зрозумілому для відповідної 

вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему їхніх команд; 

навичок  шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на 

складання алгоритму для виконавців; вміння розв’язувати задачі з повсякденного 



життя, застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій 

для досягнення мети, передбачати можливі наслідки. 

Курс розрахований на 105 годин: по 35 годин у кожному класі з розрахунку 1 

година на тиждень. 

Оцінювання якості підготовки здобувачів освіти з предмету здійснюється в 

таких аспектах:1) рівень володіння теоретичними знаннями; 2) здатність до 

застосування вивченого матеріалу у практичній діяльності;3) свідоме та 

відповідальне ставлення до етичних, міжкультурних та правових норм 

інформаційної взаємодії; 4) вміння співпрацювати; 5) використання матеріалу із 

повсякденного життя, навчальних предметів; 6) свідоме знання правил безпечної 

праці. 

Програмне забезпечення, яке використовується: графічний редактор (офлайн 

та онлайн версії),  текстовий редактор. 
Очікувані результати навчання 

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Інформація. Дії з інформацією 

пояснює значення інформації для життя 

людини, наводить приклади із власного досвіду; 

розрізняє види інформації за способом 

подання; 

уміє перетворювати одну форму подання 

інформації в іншу: (текстове – в графічне, 

числове – в текстове тощо); 

створює папку та документи в ній; 

пояснює поняття «комп’ютерна мережа»; 

розуміє призначення програми-браузера; 

вміє використовувати гіперпосилання; 

використовує мережі для отримання 

достовірної інформації та спілкування; 

висловлює припущення про достовірність 

інформації, отриманої з цифрових та інших 

джерел; 

дотримується правил використання власних 

і чужих творів; 

виявляє  повагу до авторства інших осіб 

Роль інформації в житті людини. 

Перетворення інформації з одного виду в 

інший. Способи подання повідомлень, носії 

повідомлень, символи, кодування і 

декодування. Структурування інформації. 

Поняття про мережу Інтернет, програма-

браузер, веб-сторінка, веб-сайт, 

гіперпосилання.  

Авторське право. Безпечна робота в 

Інтернеті 

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією 

розповідає про історію виникнення пристроїв 

для роботи з інформацією; 

називає носії інформації; 

розрізняє технічні засоби для передавання, 

зберігання інформації; 

використовує пристрої для передавання 

інформації; 

наводить приклади пристроїв для введення 

та виведення інформації; 

висловлює припущення про достовірність 

інформації; 

пояснює наслідки для власного здоров’я 

надмірного використання цифрових пристроїв 

Історія виникнення пристроїв для роботи 

з інформацією. Джерело інформації. Носії 

інформації. 

Пристрої введення та виведення 

інформації. 

Введення текстових даних. 

Правила введення та редагування 

текстових даних 

 

Об’єкт. Властивості об’єкта 



описує текстові і графічні об’єкти; 

порівнює властивості текстових і графічних 

об’єктів за спільними і відмінними ознаками; 

визначає об’єкти, які відповідають заданим 

властивостям; 

вміє змінювати значення властивостей 

текстових та графічних об’єктів; 

досліджує об’єкти за допомогою створених 

моделей 

Види об'єктів: текстові, графічні. 

Інформаційний об’єкт. Властивості 

об'єкта. Створення моделі об’єкта за 

заданими властивостями. 

Зміна значень властивостей об’єкта 

(колір тексту, шрифт, накреслення) 

Комп’ютерні програми. Меню та інструменти 

розрізняє сучасні пристрої для роботи з 

інформацією; 

уміє увімкнути та вимкнути комп’ютер та 

інші пристрої (за умови їх використання); 

використовує необхідні значки на Робочому 

столі для запуску і роботи в програмах;  

орієнтується в середовищах для перегляду 

зображень, читання текстів, слухання музики, 

завершує роботу з ними; 

створює зображення освітніх об’єктів  

Текстові редактори. 

Середовища для читання текстів. 

Закладки в тексті, цитати тощо. 

Віртуальні бібліотеки, довідники, 

енциклопедії, словники.  

Основні команди редагування: вирізати, 

копіювати, вставити, видалити. Уведення 

символів за допомогою клавіатури. 

Доповнення текстів зображеннями 

Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання 

створює інформаційні продукти, поєднуючи 

текст, зображення, звук тощо для представлення 

ідей та/або результатів  діяльності; 

створює та змінює прості зображення; 

опрацьовує та використовує інформацію з 

різних джерел;  

вміє заповнювати таблицю ознак для 

предметів з однієї групи (класу); 

розробляє презентацію за логічною 

послідовністю; 

доповнює презентацію текстом, 

зображенням, схемою; 

редагує і форматує презентацію залежно від 

її призначення, змінює фон слайду; 

застосовує режим показу презентацій 

Етапи створення інформаційної моделі в 

різних програмних середовищах. 

Створення текстових інформаційних 

моделей, зокрема у табличні формі. 

Комп’ютерні  презентації, редагування 

презентацій. 

Утворення нового слайду, текстового 

вікна/поля. Доповнення презентації текстом, 

зображенням, схемою. 

Форматування презентації. Режим показу 

презентації 

Лінійні алгоритми 

визначає алгоритмічні структури; 

виконує, створює та записує алгоритми;  

вміє діяти за інструкцією; 

впорядковує об’єкти за певними ознаками; 

пояснює наслідки порушення плану, 

алгоритму послідовності дій у близькому 

середовищі, готових програмах, іграх; 

розрізняє істинні та хибні висловлювання 

Команди і виконавці, алгоритми, способи 

подання алгоритму. 

Запис лінійних алгоритмів. 

Створення зображень за власними 

алгоритмами. 

Знаходження  та виправлення помилок у 

алгоритмах.  

Логічні висловлювання 

 

4 – клас 

 
Програмнезабезпечення,якевикористовується– середовищепрограмування. 

Очікуванірезультатинавчання 
Здобувачівосвіти 

Змістнавчання 

Інформація.Діїзінформацією 



вміє здійснювати простий пошук інформації у 

мережіІнтернет;[4ІФО1.2] 

знаєадресидеякихсайтів,зокремаелектроннихбібліотек, 

сайтівзнавчальнимконтентом;[4ІФО3.1]висловлює припущення 

про достовірність 
інформації,отриманоїзрізноманітнихджерел;[4ІФО 

1.4]розрізняєфактиісудження;[4ІФО1.4] 

добирає належні засоби для спілкування з 

іншимиособами,зокремазлюдьмизособливимипотребамибезпосер
едньотачерез Інтернет;[4ІФО 4.2]пояснює наслідки використання 

інформаційнихтехнологій,відповідальністьзасвоюдіяльністьвІнте

рнеті;[4ІФО4.1] 
дотримуєтьсяправилвикористаннявласнихічужихтворів[4ІФО4.3

] 

Пошук 

інформаціїумережіІнтернет.Інф

ормаційнавзаємодія.Критичнео

цінюванняінформації 

Комп’ютерніпристроїдляздійсненнядійізінформацією 

наводитьприкладисучаснихрізновидівкомп’ютернихпристроїв;[4І
ФО1.1] 
зберігаєданінацифровихносіях;[4ІФО1.2] 
пояснює, як організована робота з даними у будь-
якомуцифровомупристрої; 
[4ІФО1.2] 

має уявлення про процес створення роботів; [4 ІФО 

1.1]контролюєчасвикористанняцифровихпристроїв[4ІФО4.1] 

Сучасніносіїінформації. 
Організаціяроботицифровогопр

истрою(введення,збереження,о

працювання,збереження 

абовиведення даних). 
Збереженняінформації. Пам'ять 
комп’ютера (внутрішня та 
зовнішня)Оглядконструкторівз

робототехніки 

Об’єкт.Властивостіоб’єкта 

класифікуєоб’єктизаїхвластивостями; 
зіставляєознакимоделейреальногоіцифровогосвіту;[4ІФО1.3] 
аналізує вплив подій на властивості об’єкта; [4 ІФО 
1.3]досліджує об’єкти за допомогою створених моделей; 

[4ІФО1.3] 

вміє створювати просту анімацію[4ІФО2.4] 

Об’єктидля створення 

моделей.Форматуваннятаредаг

уванняоб’єктів.Додавання 

анімаційних ефектів дооб’єктів 

Комп’ютерніпрограми.Менютаінструменти 

вміє відкривати та завершувати роботу у 
знайомихсередовищахдляпрограмування(офлайнтаонлайн);[4ІФО 

1.2] 

називаєінструментисередовищатапояснюєїхпризначення;[4ІФО3.

2] 

описуєпорядокстворенняпроектів;[4ІФО2.3] 

вміє відкривати готові та зберігати створені проекти [4ІФО2.4] 

Середовище 

програмування.Командитаінстр

ументи. 

Проекти 

Створенняінформаційнихмоделей.Зміненняготових.Використання 

називає складовіоб’єкта;[4ІФО1.3] 
називаєякідіїможнавиконуватинадоб’єктом, які 

діїможевиконуватиоб’єкт; 

[4ІФО1.3] 
наводить приклади необхідності моделювання 

длярозв’язуванняконкретнихзадач;[4ІФО 1.3] 

називаєетапистворенняінформаційноїмоделі;[4ІФО1.3] 
створює математичнімоделі; [4ІФО1.3] 

Складові частини об’єктів. Дії 

об’єктів.Математичнімоделі. 

Розв’язуваннязадачз 

використанням математичного 

моделювання 

прогнозує таформулюєочікуванийрезультат; [4ІФО2.2] 
коментує успішні та невдалі кроки у процесі роботи [4ІФО2.5] 

 



Лінійніалгоритми 
визначаєалгоритмічніструктури; Середовищевиконанняалгорит

му. 
[4ІФО2.1] Алгоритмизрозгалуженням, 

складання 
створюєалгоритмизрозгалуженнямусередовищі алгоритмівзповторенням. 

програмування;[4ІФО 2.1] Створенняпрограмованихпроек
тів, 

розробляєалгоритми(зокрема,длявласноїчигрупової зокремаанімаційнихісторій. 
діяльності)зпослідовнихдій,умов,повторень; Ігритастратегіїперемоги 

[4ІФО2.1]  

аналізуєтавпорядковуєпослідовності;  

[4ІФО1.2]  

знаходить помилкивалгоритмахтавиправляєїх; [4ІФО  

2.2]  

вмієрозроблятиспільнийізоднокласникамипроектпід  

керівництвомвчителя;[4ІФО2.5]  

наводитьприкладиігортастратегійперемоги;[4ІФО  

2.5]  

оцінюєрезультатисвоїхнавчальнихдосягненьта  

результатисвоїходнокласників [4ІФО1.4]  

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ 

Пояснювальна записка 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через навчальний предмет 

«Дизайн і технології». 

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини 

засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та 

предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання 

життєвих проблем у взаємодії з іншими,культурного й національного 

самовираження. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і 

нематеріальне виробництво; 

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу 

в праці, декоративно-прикладному мистецтві; 

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах; 

- вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні технології, 

раціонально використовувати матеріали; 

- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати 

проектно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими 

змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище 

проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації». 

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює 

вивчення питань гармонійного поєднання функціональності та естетичності у 

виробах; пошук та опрацювання тематичної інформації у взаємодії з іншими; 



дослідження природних, штучних і синтетичних матеріалів; розрізнення та читання 

графічних зображень; конструювання виробів з готових деталей. 

Змістова лінія «Середовище проектування» спрямована на реалізацію 

творчого потенціалу учнів, створення умов для продукування ідей, вибору 

особисто привабливих об’єктів праці; дизайнерське проектування –моделювання і 

конструювання; виконання елементарних графічних зображень; добір матеріалів за 

їх властивостями; читання інструкційних карток із зображеннями для поетапного 

виготовлення виробу. 

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає формування 

навичок організації робочого місця, безпечної праці з ручними інструментами та 

пристосуваннями; поетапне виготовлення виробів з використанням традиційних та 

сучасних технологій; раціональне використання матеріалів. 

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на формування 

здатності оцінювати та презентувати результати проектно-технологічної 

діяльності, обговорювати їх з іншими; ефективно використовувати створені 

вироби; долучатися до благочинної діяльності; виконувати трудові дії в побуті для 

самообслуговування та якісного облаштування життєвого простору. 

Розподіл навчальних годин за темами, добір об’єктів праці вчитель визначає 

самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

1 клас (35 годин) 

 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти Зміст освіти 

Інформаційно-комунікаційне середовище – 8 годин 

спостерігає за природними об’єктами; 

збирає і заготовляє природні матеріали; 

 

 

дотримується правил внутрішнього 

розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час 

занять; 

організовує робоче місце; 

виготовляєпоетапновироби з природних 

матеріалів за зображеннями або творчим задумом з 

допомогою дорослих; 

 

 

розрізняє вироби декоративно-прикладного 

мистецтва; 

описує приклади виробів з різних джерел 

інформації (підручник, фотографії, каталоги, 

посібники, Інтернет-ресурси, музеї, фільми, 

мультфільми та ін.); 

називає та обговорює матеріали, корисність та 

естетичну цінність різних виробів у групі; 

 

розпізнає матеріали для моделювання, 

конструювання та виготовлення виробів візуально та 

на дотик; 

Природне середовище 

України. Природні матеріали 

рідного краю. 

 

Правила внутрішнього 

розпорядку, безпеки праці та 

санітарних норм під час занять. 

Організація робочого місця. 

Матеріали, інструменти та 

пристосування. Вироби з 

природних матеріалів. 

 

Приклади виробів 

декоративно-прикладного 

мистецтва (витинанка, гончарство, 

ткацтво, різьблення, 

писанкарство, аплікація, вишивка 

та ін.). 

 

 

 

Види матеріалів (папір, 

картон, пластилін, полімерна 

глина, солене тісто, нитки, дріт, 

пластик та ін.). 



пояснює доцільність використання матеріалів 

вторинної переробки для збереження природних 

ресурсів (водоймищ, лісу, тварин, корисних копалин 

тощо); 

 

розрізняє основні креслярські інструменти, лінії, 

види графічних зображень; 

читає елементарні графічні зображення; 

складає пласкі та об’ємні геометричні форми, 

вироби з деталей конструкторів або інших готових 

елементів (архітектурні споруди, транспортні засоби, 

роботи та ін.) з допомогою дорослих, самостійно, в 

парі або в групі 

 

 

 

Елементи графічної 

грамоти.  

Види конструкторів, 

навчальних наборів (LEGO, 

мозаїка, конструктор із дерева, 

металу, магнітний, банчемс та ін.)  

Середовище проектування – 10 годин 

продукує ідеї для вибору особисто привабливого 

об’єкта праці; 

вибирає обґрунтовано об’єкт праці із 

запропонованих з допомогою вчителя; 

пояснює функціональну та естетичну цінність 

обраного для проектування і виготовлення виробу; 

 

розглядає моделі, подібні обраному виробу 

(моделі-аналоги); 

здійснює розмічання ліній на папері і картоні; 

описує усно модель спроектованого виробу; 

пояснює способи та види оздоблення власного 

виробу (стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, 

ґудзиками, намистинами тощо); 

добирає матеріали для моделювання, 

конструювання та виготовлення виробу, зокрема і 

вторинні (природні, штучні і синтетичні); 

 

розрізняє традиційні і сучасні технології 

виготовлення виробів (аплікація, ліплення, 

писанкарство, квілінг тощо); 

читає графічні зображення для поетапного 

виготовлення виробу з допомогою дорослих 

Виявлення проблеми. 

Обґрунтований вибір 

об’єкта праці для його 

проектування і виготовлення. 

 

 

 

Дизайнерське 

проектування – моделювання та 

конструювання, зокрема з 

використанням макетних 

матеріалів (картон, пінопласт та 

ін.). 

 

 

 

 

 

Графічні зображення для 

поетапного виготовлення виробу 

пласкої та об’ємної форми 

Середовище техніки і технологій – 10 годин 

працює з ручними інструментами та 

пристосуваннями, дотримуючись безпечних прийомів 

праці та норм санітарії; 

 

виготовляє поетапно корисний й естетичний 

виріб за визначеною послідовністю самостійно або з 

допомогою дорослих; 

розмічає деталі на матеріалі за допомогою 

шаблонів або трафаретів та вирізує їх; 

розміщує деталі виробу на площині; 

застосовує нероз’ємні з’єднання (склеювання, 

причіплювання /пластилін, глина/ та ін.); 

оздоблює деталі виробу із використанням 

традиційних та сучасних технологій; 

 

Ручні інструменти та 

пристосування, органайзери. 

 

Виготовлення виробу за 

інструкційними картками з 

графічними зображеннями. 

Технологічні операції з 

матеріалами (згинання, складання, 

скручування, рвання, зібгання, 

різання, склеювання, зв’язування, 

ліплення тощо). 

 

Раціональне розмічання та 

обробка матеріалів 



раціонально використовує матеріали (папір, 

картон, пластилін, полімерна глина, солене тісто, 

нитки, дріт, пластик та ін.), зокрема і вторинні з 

допомогою дорослих 

Середовище соціалізації – 7 годин 

пояснює корисність та естетичність створеного 

виробу; 

презентує результати власної або колективної 

проектно-технологічної діяльності, обговорює їх з 

іншими; 

 

 

долучається спільно з батьками до благочинної 

діяльності в групах зі створеними виробами, зокрема 

для українських воїнів; 

умотивовує необхідність робити подарунки, 

допомагати іншим; 

 

розрізняє професії дорослих у сім’ї та родині в 

сфері матеріального і нематеріального виробництва; 

 

виконує трудові дії в побуті: доглядає за одягом 

та взуттям (зав’язування шалика, пояса, шнурків), 

домашніми тваринами, рослинами, ремонтує незначні 

пошкодження книг, іграшок, готує та сервірує 

нескладні страви (чай, канапка) за наочним прикладом 

та допомогою дорослих або спільно із старшими 

учнями 

Соціальна цінність 

виконаного індивідуального або 

колективного проекту. 

Презентабельність та 

реклама. 

 

Діяльність в групах та 

середовищі.  

Благочинна діяльність для 

задоволення потреб оточуючих. 

 

Світ професій. 

 

 

 

Побутове 

самообслуговування 

 

2 клас (105 годин) 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти Зміст освіти 

Інформаційно-комунікаційне середовище – 8 годин 

досліджує природні матеріали за формою, кольорами, 

властивостями (візуально, на дотик); 

порівнює природні і рукотворні форми; 

 

дотримується правил внутрішнього розпорядку, 

безпеки праці та санітарних норм під час занять; 

організовує робоче місце; 

створює поетапно композицію та вироби з природних 

матеріалів за зображеннями, зразком або власним 

задумом; 

порівнює традиційні і сучасні вироби декоративно-

прикладного мистецтва за матеріалами, техніками 

виконання, функціональними та естетичними 

властивостями; 

розрізняє основні види народних декоративних 

візерунків, орнаментів; 

виявляє емоційно-ціннісне ставлення до виробів 

декоративно-прикладного мистецтва; 

 

Природне і штучне середовище. 

Матеріали. 

Спостереження, імітація, 

фантазування. 

 

Правила внутрішнього 

розпорядку, безпеки праці та 

санітарних норм під час занять. 

Організація робочого місця. 

Інструменти та пристосування. 

Моделі-аналоги. 

Характеристики традиційних і 

сучасних виробів декоративно-

прикладного мистецтва, 

знайомство з народними 

умільцями свого краю (реально 

або віртуально). 

 

Властивості матеріалів (природні 



розрізняє види матеріалів та називає сфери їх 

використання; 

досліджує властивості матеріалів візуально та на 

дотик; 

аргументує доцільність використання вторинних 

матеріалів для збереження навколишнього середовища; 

 

моделює виріб з деталей конструктора за графічними 

зображеннями або власним задумом (самостійно, в парі 

або в групі) 

матеріали, папір, картон, 

пластилін, полімерна глина, 

солене тісто, тканина, нитки, 

шнури, дріт, пластик, пінопласт та 

ін.). 

 

Конструктори, навчальні набори з 

графічними зображеннями, 

інструкційними картками  

Середовище проектування – 10 годин 

продукує ідеї для вибору об’єкта праці та обговорює їх 

з іншими; 

оцінює проектні ідеї – власні та інших; 

пояснює вибір особисто привабливого об’єкта праці, 

відповідаючи на запитання дорослих; 

обдумує план реалізації задуму в матеріалі; 

 

прогнозує, яким має бути виріб, його функціональну і 

естетичну цінність; 

порівнює моделі, подібні обраному виробу (моделі-

аналоги); 

моделює виріб з елементами фантазування; 

описує модель свого виробу; 

пояснює способи та види оздоблення власного виробу 

(стрічками, тасьмою, мереживом, лелітками, 

ґудзиками, намистинами тощо); 

добирає матеріали для виготовлення виробу, 

застосовує вторинні матеріали; 

 

використовує традиційні та сучасні технології 

виготовлення виробів (комбінована аплікація, оригамі, 

кірігамі, квілінг, витинанка тощо); 

пояснює визначену послідовність виготовлення 

спроектованого виробу за зображеннями 

Виявлення проблеми. 

Вибір об’єкта праці для його 

проектування і виготовлення. 

 

 

 

Дизайн-проектування – 

моделювання та конструювання, 

зокрема з використанням 

макетних матеріалів (картон, 

пінопласт та ін.). 

Графічні зображення для 

послідовного виготовлення 

виробу пласкої та об’ємної форми. 

 

Поетапне проектування технології 

виготовлення виробу 

Середовище техніки і технологій – 10 годин 

працює з ручними інструментами та пристосуваннями, 

дотримуючись безпечних прийомів праці та норм 

санітарії; 

 

виготовляє поетапно виріб за визначеною 

послідовністю; 

здійснює розмічання ліній на папері і картоні 

розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів 

або трафаретів; 

з’єднує деталі та оздоблює їх з використанням 

традиційних та сучасних технологій; 

дотримується послідовності виготовлення виробу з 

допомогою вчителя; 

 

раціонально використовує матеріали, зокрема і 

вторинні 

Ручні інструменти та 

пристосування. 

 

 

Виготовлення виробу за 

графічними зображеннями. 

Технологічні операції з 

матеріалами (згинання, складання, 

скручування, рвання, зібгання, 

різання, склеювання, зв’язування, 

ліплення тощо). 

 

Раціональне використання 

матеріалів 

Середовище соціалізації – 7 годин 



обґрунтовує соціальну, функціональну та естетичну 

цінність створеного виробу; 

оцінює та презентує результати власної проектно-

технологічної діяльності; 

обговорює результати з іншими; 

 

долучається до благочинної діяльності в групах з 

власноруч створеними виробами; 

умотивовує необхідність робити подарунки, 

допомагати іншим, бережливо ставитися до 

природного середовища; 

 

висловлюєемоційно-ціннісне ставлення до професій 

дорослих у сім’ї та родині своїх друзів, однокласників; 

 

виконує трудові дії в побуті: дрібний ремонт, доглядає 

за одягом та взуттям (упорядкування, чищення, 

пришивання ґудзика та ін.), засобами гігієни, 

іграшками, домашніми тваринами, рослинами, готує та 

сервірує нескладні страви за наочним прикладом з 

допомогою дорослих або спільно із старшими учнями, 

дотримується культури поведінки за столом, гостинно 

пригощає батьків, друзів тощо 

Цінність виконаного проекту для 

соціальної сфери. 

Презентабельність та реклама. 

 

Благочинна та природоохоронна 

діяльність в групах та середовищі. 

 

 

Світ професій соціальної сфери. 

 

 

Побутове самообслуговування 

 

 

3 клас 
Очікувані результати навчання 

здобувачів освіти Зміст освіти 

Інформаційно-комунікаційне середовище 

розрізняє предмети побуту в традиційному і сучасному 

інтер’єрі; 

вибирає і аналізує конструкцію обраного предмета 

побуту для виготовлення макету; 

створює поетапно макет предмета побуту за 

зображеннями, зразком, описом або власним задумом; 

 

пояснює культурне розмаїття українського суспільства, 

місцеві традиції; 

визначає кольорову гамму та особливості побудови й 

розташування орнаментів на взірцях декоративно-

прикладного мистецтва; 

впорядковує орнаменти за кольоровою гамою та 

видами (геометричні, рослинні, зооморфні, 

антропоморфні); 

аналізує інформацію з різних джерел (підручник, 

фотографії, каталоги, посібники, комп’ютерні 

програми, Інтернет-ресурси, музеї, фільми тощо); 

розробляє або добудовує орнамент з самостійно 

вибраних матеріалів; 

 

досліджує властивості тканих і нетканих матеріалів на 

дотик та візуально; 

розрізняє види тканих і нетканих матеріалів 

Предмети побуту в інтер’єрі. 

Макетні матеріали (папір, картон, 

пінопласт, дріт, пластилін, фольга 

тощо). Макетування предметів 

побуту. 

 

Приклади орнаментів 

декоративно-прикладного 

мистецтва за регіонами України. 

Зустрічі з майстрами. 

Обговорення вражень. Створення 

орнаменту з різних матеріалів 

(картон, папір, пластилін, глина, 

крупи, насіння, тканина, нитки, 

блискітки, бісер тощо). 

 

 

 

 

Ткані і неткані матеріали 

натурального походження 

(тканина, нитки, повсть, фетр, 

трикотаж тощо). Ляльки-мотанки 

в українській культурі. 



натурального походження (рослинного і тваринного) та 

способи їх виготовлення; 

виготовляє виріб з тканих і нетканих матеріалів, 

зокрема вторинних (лялька-мотанка, іграшки з фетру 

тощо); 

 

розрізняє та використовує креслярські інструменти та 

лінії; 

вимірює розміри предметів за допомогою лінійки; 

виконує розгортку об’ємних фігур, зокрема з 

використанням цифрових пристроїв; 

експериментує,добудовуючи виготовлені розгортки за 

потреби та бажанням; 

розробляє макет об’ємних фігур індивідуально або в 

групі 

 

 

 

Креслярські інструменти та лінії. 

Конструктори, навчальні набори з 

різних матеріалів (деревинних, 

металевих, синтетичних тощо), 

зокрема виготовлені власноруч. 

Макетування об’ємних фігур  

Середовище проектування 

досліджує проблеми та потреби у створенні виробів; 

вибирає об’єкт проектування із низки запропонованих 

або власних ідей; 

розробляє план реалізації задуму в матеріалі та критерії 

оцінювання майбутнього виробу; 

 

аналізує моделі, подібні обраному виробу (моделі-

аналоги) для продукування нових ідей;  

розрізняє і використовує формат композиції 

(горизонтальний, вертикальний), симетричні й 

асиметричні форми, рівновага, спектр кольорів, теплі і 

холодні кольори та відтінки; 

виконує завдання з продовженням: добудовує, 

домальовує, удосконалює або розробляє композицію 

виробу (засобами малюнку, ескізу, макету), зокрема з 

використанням цифрових пристроїв; 

застосовує творчі методи проектування –переносить 

форми природних і рукотворних об’єктів на власну 

модель (метод біоніки);  

описує модель спроектованого виробу; 

добирає матеріал для виготовлення спроектованого 

виробу; 

розраховує орієнтовні витрати на виготовлення виробу; 

 

планує послідовність технологічних операцій для 

виготовлення змодельованого виробу (пласкої та 

об’ємної форми) 

Обґрунтування виявленої 

проблеми та вибору об’єкта 

проектування. Комунікативна 

взаємодія. 

 

 

 

Дизайнерське проектування – 

моделювання та конструювання. 

Експериментування з 

використанням різних матеріалів, 

симетричних й асиметричних 

форм, спектру кольорів. Добір 

матеріалів. Розрахунок витрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна послідовність 

виготовлення виробу 

Середовище техніки і технологій 

розрізняє види ручних та механічних інструментів і 

пристосувань; 

працює з інструментами й пристосуваннями, 

дотримуючись безпечних прийомів і норм санітарії; 

 

 

виготовляє поетапно виріб за інструкцією з 

визначеною послідовністю самостійно або спільно з 

по-окремим розподілом частин роботи; 

Безпечна робота з ручними та 

механічними (дирокол, степлер, 

струбцина, лещата тощо) 

інструментами й 

пристосуваннями.  

 

Виготовлення виробу за 

інструкційними картками з 

описом або графічними 



розмічає деталі на матеріалі за допомогою шаблонів, 

трафаретів або креслярських інструментів та вирізує їх;  

обробляє деталі виробу за потреби; 

застосовує рухомі і нерухомі, роз’ємні і нероз’ємні 

з’єднання; 

удосконалює технологію виготовлення виробу за 

потреби; 

виготовляє деталі виробу із використанням 

традиційних та сучасних технологій обробки 

матеріалів (витинка, вишивка, плетіння, мозаїка, пап’є-

маше, скрапбукінг та ін.); 

 

раціонально використовує час та матеріали, зокрема і 

вторинні; 

аналізує свої помилки, по-можливості виправляє їх 

зображеннями. Рухомі і нерухомі, 

роз’ємні і нероз’ємні з’єднання. 

Технологічні операції обробки 

різних матеріалів (деревинні, 

пластик, пластмаса, текстильні, 

вторинні тощо) 

 

 

 

 

 

 

Раціональне використання часу та 

матеріалів, зокрема вторинної 

переробки 

Середовище соціалізації 

обговорює корисність, естетичність та якість 

індивідуально або спільно створених виробів; 

готує презентацію та рекламу, зокрема з 

використанням цифрових пристроїв; 

презентує результати власної або спільної проектно-

технологічної діяльності; 

виявляє  повагу до авторства власних робіт та інших 

осіб; 

оцінює свою комунікативну діяльність, досягнення, 

труднощі; 

 

долучається спільно з рідними та друзями до 

доброчинної діяльності в групах із власноруч 

створеними виробами; 

дотримується правил спільної роботи в групі; 

обґрунтовує потребу допомагатиіншим, робити 

корисні справи, подарунки, бережливо ставитися до 

природного середовища;  

виявляє толерантність, милосердя, повагу до інших; 

 

розрізняє професії за сферами життєдіяльності; 

 

пояснює правила догляду за взуттям; 

уміє правильно складати одяг, розвішувати його на 

плічках; 

лагодить нескладні пошкодження іграшок за потреби; 

вирощує кімнатні рослини для класного приміщення 

або інших потреб; 

аналізує послідовність приготування різних видів 

бутербродів та їх користь для здоров’я; 

складає серветки для святкового столу різними 

способами 

Соціальна цінність виконаного 

індивідуального або колективного 

проекту.  

Презентація досягнень з 

використанням різних форм.  

 

 

 

 

Діяльність в групах та середовищі. 

Доброчинна діяльність для 

задоволення потреб оточуючих та 

навколишнього середовища. 

 

 

 

Світ професій. 

 

Побутове самообслуговування. 

Догляд за власним одягом та 

взуттям, домашніми тваринами, 

рослинами. Види бутербродів. 

Складання серветок різними 

способами 

4 клас 

Очікувані результати навчанняздобувачівосвіти Змістосвіти 

Інформаційно-комунікаційнесередовище 



розрізняєоб’єктитехніки(виробничої,транспортної,побутово

їтощо);[4ТЕО1.1;1.4;2.2] 

досліджуєісторіюрозвиткутехніки;[4ТЕО1.1;1.4;2.2]розрізн

яє ручні знаряддя праці, механізми і 

машини,автоматичніпристрої;[4ТЕО 2.1] 

добираєматеріалитаінструментидлявиготовленнямакетуоб’є

ктатехніки;[4ТЕО1.3] 

досліджує традиційні і сучасні технології декоративно-

ужитковогомистецтва;[4ТЕО1.4;2.1;2.2] 

Види техніки.Історіярозвиткутехніки. 

Макетні матеріали (папір,картон, 
пінопласт, дріт, 

пластилін,фольгатощо).Макетуванняоб’

єктатехніки. 

 

 

Традиційніісучаснітехнологіїдекоративн
о-ужиткового 

аналізує, синтезує та використовує інформацію з 

різнихджерел;[4ТЕО 1.4;2.2] 
виявляєемоційно-

цінніснеставленнядопривабливихвидівдекоративно-

ужитковогомистецтва;[4ТЕО1.5] 
вибирає і виготовляє виріб декоративно-
ужитковогомистецтва;[4ТЕО1.1;1.4;2.2] 

досліджуєвластивостізразківдеревиннихматеріалівіметалів;
[4ТЕО1.3] 

класифікує конструкційні матеріали за їх ознаками 

івластивостями;[4ТЕО 1.3] 

виготовляєвирібзкартону,шпону,фольги,дротутощо;[4ТЕО1
.4] 

використовує матеріали вторинної переробки 

длявиготовленняновихвиробів;[4ТЕО 3.2]визначає розміри 
освітнього об’єкта – 

макетатранспортногозасобу(автомобіль,автобус,літак,кораб

ель тощо),будинкутощо;[4 ТЕО1.2;1.4] 

використовуєцифровіпристрої,креслярськіінструменти,лінії 
у побудові розгортки макета транспортного 

засобу,будинкутощо;[4ТЕО1.2;1.4] 

виготовляємакетвибраноготранспортногозасобуабобудинку
[4ТЕО1.4] 

мистецтва.Виготовленнявиробувтрадиці

яхдекоративно-ужитковогомистецтва. 

 

Виготовлення виробу 

здеревиннихматеріалівіметалів. 

 

 

 

 

Елементи графічної 

грамоти.Макетування. 

Конструктори,навчальнінабори 

(іздерева, 
металу, магнітні). 

Конструюваннязвикористаннямігрових 

комп’ютернихпрограм 

Середовищепроєктування 

обґрунтовує актуальністьвиявленоїпроблеми; [4ТЕО1.1] 
продукуєідеїдлявирішеннявиявленоїпроблеми;[4ТЕО1.1] 

формулюєметусвоєїдіяльності;[4ТЕО 1.1] 
вибирає 

обґрунтованооб’єктпроєктування;[4ТЕО1.1]узгоджує 

власні потреби та потреби інших у 
виборіоб’єктапроєктування;[4ТЕО 1.1] 

планує діїдляреалізаціїзадумувматеріалі;[4ТЕО1.1] 

розробляєкритеріїоцінюваннямайбутньоговиробу;[4ТЕО1.1] 
аналізуємоделі, 
подібніобраномуоб’єктупроєктування(моделі-
аналоги);[4ТЕО 1.4] 

продукує 

іформулюєідеїпідчасмоделюванняобраногооб’єктапроєктув
ання;[4ТЕО 1.4] 

визначає і використовує формат, пропорції і 

масштаб,видикомпозиційоздобленнявиробу(предметні,сюж
етні,декоративні);[4ТЕО1.2;1.4] 

класифікуєівикористовуєкольоризавластивостями:тон,наси

ченість,світлість;[4ТЕО1.4] 

експериментуєзпоєднаннямкольорів,матеріалів; 
комбінує,переставляє,замінює,оформляє,удосконалюєдизай

ніконструкцію виробу;[4ТЕО 1.4] 
відображаєобразмайбутньоговиробунапапері,вмакетіабовц

Виявленняпроблеми,потребувиготовлен

ні виробів. 
Обмінінформацією.Вибіроб’єктапроєкту

вання. 

Оцінкаможливостей,ресурсівіризиків. 
 

Дизайн-проєктування– 
моделювання та 

конструювання.Композиція виробу. 

Удосконалення моделі іконструкції 
виробу 

звикористаннямтворчихметодів:комбіну

вання, переставляння,замінювання та ін. 

Властивостікольорів. 

Поєднаннякольорів.Добір 
матеріалів.Розрахуноквитратнаматеріал

и. 

 

 

 

 

 

 



ифровомувигляді;[4ТЕО 1.2;1.4] 

описуємодельсвоговиробу,аргументованоїївідстоює;[4ТЕО1

.2;1.4;1.5] 

добираєматеріалидлявиготовленняспроєктованоговиробу,зо
кремаівторинні;[4ТЕО 1.3;3.2] 

розраховуєорієнтовнівитрати;[4ТЕО3.1] 

планує технологічну послідовність 

виготовленняіндивідуально або спільно спроєктованого 

виробу[4ТЕО1.1;2.2] 

 
 

  
Визначення 

технологічноїпослідовностівиготовленн

яспроєктованоговиробу 
Середовищетехнікиітехнологій 

організовуєвласнудіяльністьзвиготовленнявиробуіндивідуал

ьноабовгрупі;[4ТЕО1.1;2.2] 

Виготовленнявиробуза 
визначеноюпослідовністю.Безпечневико
ристання 

використовуєінструментийпристосування,дотримуючисьбе
зпечнихприйомівінормсанітарії;[4ТЕО2.1;4.3] 

розмічає деталі на матеріалі за допомогою 

шаблонів,трафаретів або креслярських інструментів та 

вирізує їх;[4ТЕО2.1] 

застосовуєрухоміінерухомі, 

роз’ємніінероз’ємніз’єднання;[4ТЕО 2.1] 

виготовляє виріб із використанням традиційних 
тасучаснихтехнологійобробкиматеріалів(витинанка,лозопле

тіння,вишивка,шиття,плетіння,мозаїка, 

комбінованааплікація,оригамі,ниткографіка,скрапбукінгтощ

о);[4ТЕО2.1;2.2] 
контролюєтаудосконалюєтехнологіювиготовленнявиробу;[4
ТЕО2.2] 

раціонально використовує час та матеріали, зокрема 

івторинні[4ТЕО3.1;3.2] 

інструментів і матеріалів під 
часвиконаннятехнологічнихопераційобр

обкирізнихматеріалів(деревинні, 

пластик, 
пластмаса,текстильні,вториннітощо). 

 

 

 

Раціональневикористаннячасутаматеріа

лів 

Середовищесоціалізації 

дотримуєтьсяправилспільноїроботи в групах; Соціальна,функціональна, 
[4ТЕО1.1;1.4;1.5] технологічна,естетична та 

оцінюєіобґрунтовуєцінністьвиконанихпроєктів; економічна цінністьіндивідуально 
[4ТЕО1.5] абоспільностворенихпроєктів. 

описуєпроцесствореннявиробу,естетичніітехнічні Презентаціядосягненьтареклама. 

рішення;[4ТЕО 1.5] Авторствоіспівавторство. 

аналізує ефективністьсвоєїкомунікативноїдіяльностів  

команді,зокремавмережах;[4ТЕО1.5]  

презентує результативласноїабоспільноїпроєктно-  

технологічноїдіяльності,обговорюєїхзіншимита  

прогнозуєподальшіпланищодопроєктно-технологічної  

діяльності;[4 ТЕО1.5]  

проявляєініціативністьуприродоохороннійта  

доброчиннійдіяльностізвласноручстворенимивиробами;  

[4ТЕО1.1;2.2;4.1] Доброчиннадіяльністьвгрупах, 
виявляєготовністьіздатністьспівпрацюватизіншими; середовищідлязадоволення 

[4ТЕО1.1;1.4;1.5] потреботочуючихтазбереження 
охочеробитьподарунки,допомагаєіншим;[4ТЕО1.1; природногосередовища. 
4.1]  

критичнооцінюєспоживацькізвички,зокрема  



використаннясинтетичнихвиробів,щозабруднюють  

навколишнєсередовище;[4 ТЕО1.1;3.2]  

розрізняєпредметипраці,основнівидидіяльностіза Світпрофесій. 

професіямирізнихсфержиттєдіяльності;[4ТЕО1.1;1.4;  

2.2]  

читає,інтерпретуєтаоцінюєінструкціїпродуктів  

домашньогогосподарювання;[4ТЕО4.1] Рекомендаціїздорового 

розрізняєкорисніішкідливізвички,пов’язанізвживанням харчування.Сервіруваннястолу 

їжі;[4ТЕО4.1] самостійноабоспільнозіншими. 
виготовляєзапрошеннядлягостей;[4ТЕО4.1;4.2;4.3] Побутовесамообслуговування. 

розробляє прикрасидлясвятковогостолу;[4 ТЕО4.1;4.2; Доглядзаодягомтавзуттям, 

4.3] домашнімитваринами,рослинами. 
сервіруєсвятковийстілспільноз старшими;[4ТЕО4.1; Ремонтнезначнихпошкоджень 
4.3] предметівпобуту 

пришиваєґудзикирізнимиспособами;[4ТЕО 4.1;4.2;4.3]  

вирощуєспільнозоднокласникамирослини,зеленьза  

потреби;[4ТЕО 4.1]  

лагодитьпошкодженняпредметівпобутуза потреби  

[4ТЕО4.1;4.2;4.3]  

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

МИСТЕЦТВО 

Мистецька освітня галузь реалізовується через вивчення предметів за 

окремими видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво. 

Пояснювальна записка 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний 

розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі 

пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької 

спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних 

компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому 

та суспільному житті. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: 

«художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», 

«комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення 

загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної 

мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток 

креативності та мистецьких здібностей учнів через практичне освоєння основ 

художньої мови різних видів мистецтва та способів художньо-творчого 

самовираження. Ця змістова лінія реалізується через формування в учнів умінь 

застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, імпровізування та 

естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на 

пізнання цінностей, що відображають  твори мистецтва. Її реалізація передбачає 

розвиток емоційної сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в 

них умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати, оцінювати мистецтво, 

виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на 

соціалізацію учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх 



мистецьких  досягнень і можливостей). Змістова лінія передбачає формування в 

учнів умінь презентувати себе і свої досягнення, критично їх оцінювати, 

взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, зокрема у різних культурно-

мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування уявлень про 

можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки мистецтву.  

Опанування учнями мистецтва у початковій школі ґрунтується на засадах 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та 

інтегративногопідходів.  

Мистецтво сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема, у 

процесі: 

● ·усного висловлювання своїх вражень від мистецтва;  за допомогою 

коментування дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності (вільне 

володіння державною мовою/ здатність спілкуватися рідною). 

● здійснення елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення 

пропорцій,  визначення метру, запису ритму тощо) (математична 

компетентність). 

● спостереження, дослідження і відтворення довкілля та явищ природи 

засобами мистецтва (компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій, екологічна компетентність); 

● самостійного (чи за допомогою дорослого) використання 

інформаційних технологій для отримання мистецької інформації, художнього 

творення (інформаційно-комунікаційна компетентність); 

● формування  уміннявизначати власні художні інтереси, досягнення і 

потреби; прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, сприймання, 

творення мистецтва (навчання впродовж життя); 

● співпраці з іншими, зокрема участі у мистецьких заходах, прикрашенні 

середовища для друзів, сусідів; прояву відповідальності за особистий і 

колективний результат; використання мистецтва для отримання задоволення 

(впливу на власний емоційний стан)  (громадянські та соціальні компетентності, 

пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту 

та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей); 

● опанування народних традицій, мистецтва рідного краю;  толерантного 

ставлення до мистецтва різних народів (культурна компетентність) 

● проявівтворчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема через 

втілення у практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і колективній); 

презентації результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та 

фінансова грамотність); 

● виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність). 

1 клас (35 годин) 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Художньо-творча діяльність – 20/20 годин 

співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний 

фольклор) у відповідному настрої, характері; 

Спів. Імпровізації голосом, 

пластикою, на музичних 



дотримується правил співу (постава, дихання) 

створює елементарний ритмічний супровід до пісні; 

виконує пісні «у ролях», відтворюючи образ мімікою, 

пластикою рухів; 

відтворює прості ритмічні послідовності (створені з 

половинних, четвертних та восьмих тривалостей); 

добирає тембр інструменту (трикутники, бубни, 

барабан, сопілка, ксилофон тощо) для передачі 

відповідного образу; 

грає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, 

барабан, сопілка (за умови дотримання гігієни 

користування), ксилофон тощо); 

імпровізує голосом (музичні, мовленнєві інтонації), на 

музичних інструментах; 

орієнтується в поняттях музичної грамоти (нота, 

нотний стан, звук, тривалості (ціла, половинна, чверть, 

восьма), метр, розмір), має уявлення про запис нотного 

тексту); 

 

відтворює прості форми предметів і об’єктів довкілля 

фарбами (акварель, гуаш), графічними та пластичними 

матеріалами; 

розміщує пропорційно зображення, використовуючи 

всю площину аркуша; 

компонує (з допомогою учителя) зображення у форматі 

(вертикальний, горизонтальний);  

створює елементарний стрічковий візерунок, прості 

декоративні розписи; 

використовує у роботі основні, похідні, теплі й холодні 

кольори; 

змішує та розбавляє водою фарби для отримання 

різних відтінків кольорів; 

користується фарбами (акварель, гуаш), олівцями 

(кольоровими, восковими), пластиліном, 

фломастерами, палітрою, пензлями, стеками, 

ножицями тощо; 

спостерігає різноманітність і красу природних форм, 

рослин, птахів, тварин у навколишньому середовищі; 

досліджує і виявляє цікаве, незвичайне у довкіллі; 

наводить приклади геометричної подібності природних 

та штучних об’єктів; 

працює (вирізує, конструює) з папером, з природнім 

матеріалом; 

дотримується правил техніки безпеки; 

експериментує з кольорами, лініями, формами тощо  

прикрашає (за допомогою дорослого) середовище, в 

якому живе і навчається; 

виконує нескладні ролі, етюди-наслідування; 

вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю 

дикції, виразністю міміки і жесту,перевтілюючись у 

різних персонажів; 

розуміє правила поведінки в театрі; 

рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з 

інструментах. Відтворення рухами 

характеру, темпу, ритму музики. 

Інсценізація пісень, створення 

театралізованих образів. 

Гра на музичних інструментах 

(трикутники, бубни, барабан, 

сопілка, ксилофон тощо): створення 

елементарного ритмічного 

супроводу до пісні, ритмічних 

послідовностей тощо. 

Знайомство з нотним записом 

(нотний стан, скрипковий ключ, ноти 

в межах І октави, тривалості звуків – 

ціла, половинна, чверть, восьма). 

Використання музичної діяльності 

для задоволення та поліпшення 

емоційного стану.  

 

 

Використання різних ліній, плям, 

форм, кольорів і їх відтінків для 

створення візуальних образів. 

Організація робочого місця. 

Створення зображень графічними 

матеріалами, фарбами.  Елементарне 

компонування елементів композиції 

(площинної, об’ємної). 

Вирізування, конструювання з 

паперу. 

Робота з природними матеріалами. 

Елементарна стилізація форм 

оздоблювальних елементів різних 

видів декоративно-прикладного 

мистецтва   (народна іграшка, 

розпис, витинанка, писанка тощо). 

Ліплення з пластичних матеріалів. 

Дотримання охайності та правил 

техніки безпеки. 

Дослідження довкілля, виявлення 

цікавих, незвичайних об’єктів для 

створення художніх образів. 

Прикрашення місця, де навчається, 

живе. 

Використання образотворчої 

діяльності для задоволення та 

поліпшення емоційного стану.  

 

 

 

 

 

 

 



музичним супроводом (співом); 

орієнтується у просторі; 

придумує образи і створює їх знайомими засобами 

мистецької виразності;  

 

імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести); 

виконує твори мистецтва (співає, малює, танцює, 

декламує тощо), які подобаються; 

називає свої уподобання у мистецтві 

Інсценізація (виконання нескладних 

ролей), етюди-наслідування. 

Відтворення елементарних 

танцювальних елементів. 

Імпровізації засобами пантоміми 

(міміка, жести). 

 

Сприймання таінтерпретація мистецтва – 7/7 годин 

сприймає твір мистецтва та висловлює враження, 

добирає із запропонованих слів співзвучні особистим 

емоціям; 

визначає темп (повільно, помірно, швидко); регістр 

(високий, середній, низький), динаміку (гучно, тихо), 

тембр (звучання хору та оркестру), характеризує 

мелодію; 

 

 

визначає колорит (теплий, холодний) творів мистецтва 

та учнівських робіт; 

порівнює музичні та візуальні образи; 

помічає красу в довкіллі;  

орієнтується у видах театру (ляльковий, музичний) та 

кінематографу (кінофільм, мультфільм) 
називає твори мистецтва, що змінюють або передають 

його/її настрій 

 

Сприймання творів різних видів 

мистецтва. Обговорення вражень, 

емоцій, які вони викликали. Добір із 

запропонованих слів-характеристик, 

що співзвучні особистим емоціям та 

враженням. 

 

Визначення засобів виразності твору 

мистецтва. 

Порівняння природних форм, образів 

довкілля з їх художнім  

(декоративним) трактуванням. 

Знайомство з деякими видами театру 

та кіномистецтва.  

Використання творів різних видів 

мистецтва для отримання 

задоволення 

 

Комунікація через мистецтво – 8/8 годин 

презентує результати власної творчості (співає пісні, 

виконує танцювальні рухи, демонструє власні роботи з 

образотворчого мистецтва тощо); 

 

бере участь у колективному виконанні творчого 

задуму; у шкільних мистецьких заходах (концертах, 

виставках, інсценізаціях тощо), в обговореннях 

власних вражень від творів різних видів мистецтва, 

зокрема, змісту анімаційних фільмів, театральних 

вистав тощо; 

 

 

 

 

дотримується правил творчої співпраці 

вербальноописує свій творчий задум; визначає, що 

вдалося, чи не вдалося у виконанні того, що було 

задумано 

Презентація та характеристика 

власних творчих досягнень. 

 

 

Колективне виконання творчого 

задуму (оформлення класної 

кімнати, створення колективних 

художніх композицій тощо). 

Проведення шкільних мистецьких 

заходів (концертів, виставок, 

інсценізацій тощо). 

 

Ознайомлення і упровадження 

правил творчої співпраці, взаємодії, 

комунікації. 

 

 

 

 



2 клас (35 годин) 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Художньо-творча діяльність – 22/22 годин 

співає вокальні вправи, дитячі пісні (зокрема музичний 

фольклор) у відповідному настрої, характері, темпі, 

динаміці;  

дотримується правил співу (постава, дихання, 

інтонація) 

виконує пісні «у ролях», відтворюючи образ мімікою, 

пластикою, виразним інтонуванням; добирає реквізит; 
створюєваріантиритмічногосупроводу до пісні; 

 

відтворює прості ритмічні послідовності (створені з 

половинних, четвертних та восьмих тривалостей), 

зокрема у різних темпах;  

обирає тембр інструменту (трикутники, бубни, 

барабан, сопілка, ксилофон тощо) для передачі 

відповідного образу; 

грає в ансамблі прості композиції (трикутники, бубни, 

барабан, сопілка (за умови дотримання гігієни 

користування), ксилофон тощо);  

придумуєобрази і 

створюєїхзнайомимизасобамимузичноївиразності;  

 

імпровізує голосом (музичні, мовленнєвіінтонації), на 

музичнихінструментах; 

орієнтується в поняттях музичної грамоти(нота, 

нотний стан, звук, тривалості (ціла, половинна, чверть, 

восьма), метр, розмір), має уявлення про запис нотного 

тексту); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявляє інтерес до творів мистецтва тамистецької 

діяльності;  

виконує прості живописні, графічні, декоративні, 

пластичні композиції; 

 

складає та розташовує на площині (в просторі) окремі 

елементи зображень (форм) в просту композицію 

(графічну, живописну, декоративну, об’ємну, 

просторову); 

відповідно задуму, обирає формат (вертикальний, 

горизонтальний) композиції;  

Спів (співацька постава, дихання, 

інтонація, дикція). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра на музичних інструментах: 

створення варіантів ритмічного 

супроводу до пісні, ритмічних 

послідовностей тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

Імпровізації голосом, пластикою, 

на музичних інструментах 

Відтворення рухами характеру, 

темпу, ритму музики. 

Інсценізація пісень, створення 

театралізованих образів. 

Знайомство з нотною грамотою 

(нотний стан, скрипковий ключ, 

ноти в межах І октави, тривалості 

звуків – ціла, половинна, чверть, 

восьма). 

 

Малювання графічними 

матеріалами,  фарбами.  

 

 

 

Розміщення зображень на аркуші, у 

просторі, компонування елементів 

композиції (площинна, об’ємна). 

Дослідження довкілля, виявлення 

цікавих, незвичайних об’єктів для 

створення художніх образів. 

Використання різних ліній, плям, 

форм, кольорів та їх відтінків для 



використовує всю площину аркуша; 

використовує  основні, похідні, ахроматичні, теплі й 

холодні кольори; утворює відтінки кольорів; 

експериментує з кольорами, лініями, формами тощо; 

користується художніми та природними матеріалами, 

палітрою, пензлями, стеками, ножицями тощо; 

 

працює (вирізує, конструює) з папером, з природними 

матеріалами; 

дотримується правил техніки безпеки; 

бере участь у прикрашенні середовища, в якому живе і 

навчається; 

виконує нескладні ролі, етюди-наслідування; 

вправляється над інтонацією мовлення, чіткістю 

дикції, виразністю міміки і жесту,перевтілюючись у 

різних персонажів; 

рухається в ритмі і темпі музики, узгоджує свої рухи з 

музичним супроводом (співом);  

орієнтується у просторі;  

дотримується правил поведінки в театрі; 

імпровізуєзасобамипантоміми (міміка, жести);  

вирізняє види мистецької діяльності, звернення до яких 

поліпшує його/ її настрій 

створення візуальних образів. 

 

 

 

Вирізування, конструювання з 

паперу. 

Робота з природними матеріалами. 

Елементарна стилізація форм 

оздоблювальних елементів. різних 

видів декоративно-прикладного 

мистецтва   (народна іграшка, 

розпис, витинанка, писанка тощо). 

Ліплення з пластичних матеріалів 

різними прийомами і способами. 

Прикрашення місця, де навчається, 

живе. 

Організація робочого місця. 

Дотримання охайності та правил 

техніки безпеки. 

Інсценізація (виконання нескладних 

ролей), етюди-наслідування. 

Відтворення елементарних 

танцювальних елементів. 

Імпровізації засобами пантоміми 

(міміка, жести). 

Використання видів мистецької 

діяльності для задоволення та 

поліпшення емоційного стану.  

Сприймання та інтерпретація мистецтва – 6/6 годин 

сприймає твір мистецтва та висловлює враження, 

добираючи із запропонованих слова, які співзвучні 

особистим емоціям; 
визначає темп (повільно, помірно, швидко); регістр 

(високий, середній, низький), динаміку (гучно, тихо), 

тембр (звучання хору та оркестру, окремих музичних 

інструментів (сопілка, бубон, барабан, скрипка, 

бандура, фортепіано тощо)), характеризує мелодію; 
 

визначає колорит (теплий, холодний) творів мистецтва 

та учнівських робіт; 

 

порівнює музичні та візуальні образи, твори мистецтва 

та явища довкілля; 

 
 
розрізняє види театру (ляльковий, музичний, 

драматичний) та кінематографу (кінофільм, 

мультфільм);   
використовує театральну термінологію (сцена, актор, 

костюм, декорація); 

 
 

Сприймання творів різних видів 

мистецтва. Обговорення вражень, 

емоцій, які вони викликали. Добір 

із запропонованих слів-

характеристик, що співзвучні 

особистим емоціям та враженням. 

 

 

Визначення засобів виразності 

твору. 

 

Порівняння природних форм, 

образів довкілля з їх художнім  

(декоративним) трактуванням. 

 

Знайомство з деякими видами 

театру (ляльковий, музичний, 

драматичний), кіномистецтва 

(кінофільм, мультфільм (графічна, 

пластична, лялькова анімація).  

 

Використання творів різних видів 

мистецтва для отримання 

задоволення та поліпшення 



виявляє твори мистецтва, що змінюють або передають 

його/її настрій 
емоційного стану. 

 

Комунікація через мистецтво – 7/7 годин 

виявляє (з допомогою вчителя) та бере участь в 

обговореннях інформації, отриманої з творів 

мистецтва;  

 

презентує результати власної творчості (співає пісні, 

виконує танцювальні рухи, демонструє власні роботи з 

образотворчого мистецтва тощо); 

вербальноописує свій творчий задум; визначає, що 

вдалося, чи не вдалося у виконанні того, що було 

задумано;  

готовий / -а до того, що може не вийти з першого разу 

так, як задумав / -ла;  

виявляє досягнення у художньо-творчій діяльності 

однолітків; 

бере участь у колективному виконанні творчого 

задуму; у шкільних мистецьких заходах (концертах, 

виставках, інсценізаціях тощо), в обговореннях 

власних вражень від творів різних видів мистецтва; 

 

обговорює з однолітками свої враження від творів 

різних видів мистецтва відомих митців, від дитячої 

творчості; 

дотримується правил взаємодії і творчої співпраці. 

Виховні ситуації: обговорення (з 

допомогою вчителя) інформації – 

сюжетів, характерів персонажів 

тощо, отриманої з творів 

мистецтва. 

Презентація  та характеристика  

власних творчих досягнень. 

Колективне виконання творчого 

задуму (оформлення класної 

кімнати, створення колективних 

художніх композицій, флеш-моби 

тощо); 

 

Проведення шкільних мистецьких 

заходів (концертів, виставок, 

інсценізацій тощо) 

 

Ознайомлення і упровадження 

правил творчої співпраці, взаємодії, 

комунікації. 

 

3клас 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Художньо-творча діяльність 

 

● виконує дитячі пісні (зокрема, музичний 

фольклор);  
● добирає засоби музичної виразності 

(темп, динаміку), необхідні для створення 

настрою, характеру; 
● розуміє значення вокальних вправ для 

правильного виконання; 
● стежить за точністю і виразністю 

інтонування, чіткістю дикції, співацькою 

поставою, диханням; 
●  
● виконує  в ансамблі нескладні 

композиції (трикутник, бубон, маракас, 

 

Спів (співацька постава, дихання, інтонація, 

фразування, дикція).  

Оперування засобами виразності та 

способами створення вокального і вокально-

ансамблевого / хорового художнього образу. 

 

 

 

 

 

Гра на музичних інструментах: створення 

варіантів ритмічного супроводу до пісні, гра 

в ансамблі зі створенням ритмічного 



дзвіночки, барабан, тріскавки, сопілка,(за 

умови дотримання гігієни користування), 

ксилофон, металофон, синтезатор тощо);  
●  самостійно добирає тембр музичного 

інструменту для передачі відповідного образу; 

орієнтується в поняттях музичної грамоти 

(звук, мелодія, акомпанемент, музична форма, 

динаміка, схеми диригування (на 2/4); 

● орієнтується в нотному записі (за 

доцільності для виконання); 

● читає  запис найпростіших ритмів; 

● імпровізує голосом (музичні, мовленнєві 

інтонації) та на музичних інструментах; 

● створює варіанти ритмічного 

супроводу до пісні на музичному інструменті 

за вибором; 
 

● організовує  самостійно робоче місце 

для занять різними видами образотворчої 

діяльності; дотримується охайності і правил 

техніки безпеки; 
самостійно користується знайомими 

художніми інструментами (палітрою, різними 

видами пензлів, стеками, ножицями тощо); 

● добирає художні матеріали, відповідно 

до виду мистецтва (образотворче, 

декоративно-прикладне), в якому працює; 
● розпізнає форми (реалістичні, 

декоративні); 
досліджує форму предмету та спрощує її до 

геометричної подібності; 

порівнює будову різних природних форм, їх 

пропорцій;добирає відтінки кольору за 

насиченістю; 

створює реалістичні, казкові, фантастичні 

образи; 

● виконує елементарні замальовки з 

натури та за уявою в ескізній формі (предмети 

побуту, об’єкти природи та архітектури); 
● створює зображення в процесі 

експериментування з кольорами, лініями, 

крапками різного розміру, формами, об’ємами, 

фактурами тощо; 
● самостійно створює просту, зокрема 

орнаментальну, композицію (графічну, 

живописну, декоративну, об’ємну), 

використовує усю площину аркуша; 
● виконує прості композиції на площинні 

та в об’ємі; 

● обирає формат (прямокутний, 

квадратний, трикутний, в колі, в овалі) для 

кращого втілення задуму; 
● виділяє композиційний центр,головне і 

супроводу до пісні тощо.  

Правила гігієни у користуванні музичними 

інструментами. 

 

 

Оволодіння музичною грамотою (за 

необхідністю для художньо-творчої 

діяльності). 

 

Знайомство з елементарною нотною 

грамотою, необхідною для виконання творів. 

Відтворення найпростіших ритмічних  

послідовностей. 

 

 

 

 

 

Організація робочого місця для занять 

образотворчим мистецтвом. 

Освоєння інструментарію для образотворчої 

діяльності. 

 

Використання відомих засобів образотворчої 

виразності для створення  візуальних образів. 

 

Зображення (традиційними та 

сучасними)графічними та живописними 

матеріалами.  

 

 

Розміщення зображень на аркуші, у просторі, 

компонування елементів композиції 

(площинна, об’ємна), відтворення плановості 

простору у площинних зображеннях.  

 

Ліплення з пластичних матеріалів різними 

(простими) прийомами і способами. 

 

 

 

Поняття про декор як засіб наповнення й 

збагачення форми. 

 

Елементарна стилізація форм та 

оздоблювальних елементів різних видів 

декоративно-прикладного мистецтва 

(народна іграшка, розпис, витинанка, писанка 

тощо).  

 

 

Розміщення об’єктів у форматі з 

дотриманням засобів та правил композиції, 



другорядне, враховуючи основні пропорції 

зображуваних предметів, композиційні засоби 

та правила; 
● використовує елементарні закони 

перспективи (одне за іншим; ближче – більше, 

яскравіше, тепліше,далі – менше та блідіше, 

холодніше), передаючи плановість простору у 

площинних зображеннях; 
● передає в зображеннях елементарну 

будову птахів, тварин, людини, посильно 

передає рух; ілюзорні зміни розмірів предметів 

в залежності від розміщення у просторі; 

смислові зв’язки між об’єктами в сюжетних 

композиціях; 

● розрізняє особливості об’ємного 

(круглого та рельєфного) зображення; 
● порівнює найпростіші елементи 

об’ємних форм; 
● виражає особливості об’єкту як образу 

засобами форми і декору (як у об’ємному так й 

у площинному зображенні); 

● оздоблює об’ємну форму рельєфним або 

живописним декором; 

● конструює та створює прості 

композиції з паперу, художніх, природних та 

різних підручних матеріалів, самостійно 

добирає складові композиції; 
● творчо використовує різні техніки, 

інструменти та матеріали для втілення 

власного задуму (саморобні штампи, набризк, 

декупаж, колаж). 

 
поєднує засоби різних видів мистецтва для 

втілення художнього задуму. 

імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести); 

пластично інтонує музичні образи; 

● виконує нескладні ролі (в тому числі,  

пісні «у ролях»), добирає засоби вираження 

(темп, тембр голосу, динаміку, рухи, міміку); 
● грає  елементарні театральні етюди 

(самостійно обирає відомих персонажів та 

перевтілюється в них, зокрема,  імітує 

характерні рухи, ходу, звуки, міміку тощо); 
● вправляється над інтонацією мовлення, 

диханням; дикцією, мімікою, жестами; 
рухається під музику, добираючи відомі 

танцювальні елементи  (народні, сучасні);  

узгоджує свої рухи з музичним супроводом 

(співом); 

створює сценічні інтерпретації пісенних 

образів;  

 

для підсилення композиційного центру. 

Застосування у художньо-творчій діяльності 

поняття контрасту форм, кольорів . 

 

 

Передача плановості у зображенні з натури та 

за уявою.  

 

 

Створення сюжетних композицій 

 

 

 

 

Сприймання засобів виразності в скульптурі 

(барельєф, горельєф).  

 

 

 

 

Створення художнього образу засобами 

декоративної насиченості форми (фактурою, 

деталями, розписом). 

 

Прикрашання місця, де навчається, живе. 

 

Вирізування, конструювання з паперу та 

інших підручних матеріалів. Робота з 

природними матеріалами. 

 

 

 

Створення синтетичного художнього образу. 

Інсценізація, найпростіші театральні етюди 

(створення театралізованих образів, зокрема, 

під час рольового виконання пісні).  

Відтворення нескладних  танцювальних 

елементів.  

 

Елементарне вправляння у сценічній 

поведінці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



використовує атрибути для підсилення 

синтетичної виразності (із запропонованих); 

●  
комбінуєзнайомі  художні техніки, звуки, 

ритми, рухи, лінії, кольори, форми, фактури, 

матеріали тощо для втілення ідеї в художньому 

образі; створює образи, використовуючи 

знайомі засоби та способи за уявою; 

● творення образів (звуки, слова, 

пантоміму, рухи, лінії, кольори, об’єми, декор 

тощо), якими може виразити свої почуття та 

емоції; 

 

виокремлює іфіксує в доступний спосіб цікаві 

явища довкілля; відтворює їх у творчій 

діяльності (імпровізаціях мелодій, інсценізації 

пісень, пластичному інтонуванні); 

● пропонуєідеї оздоблення місця, де 

навчається, живе; реалізовує їх (за допомогою 

інших або самостійно втілює нескладний 

задум оздоблення місця, де навчається і 

власного помешкання; 

 

розпізнає власні емоції від художньої 

творчості, обирає види художньо-творчої 

діяльності відповідно до свого настрою; 

передає власні емоції в кольорі; 

 

● дотримуєтьсязагальноприйнятих 

правил поведінки в закладах культури та 

мистецтва (театрі, музеї тощо). 

 

Добір реквізиту, бутафорії, деталей  

костюмів. 

 

 

Експериментування зі звуками, тембрами, 

ритмами, рухами, лініями, кольорами, 

формами, матеріалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спостереження за довкіллям для створення 

художніх образів (повадки тварин; характерні 

особливості ходи, жестів людей різного віку, 

інтонація мовлення людини в різних 

життєвих ситуаціях тощо),  вплив світла на 

зміну кольорів у природному середовищі; 

 

 

 

 

Самовираження в художньо-творчій 

діяльності. 

 

 

 

 

Культура глядача, слухача. 

 

Сприймання та інтерпретація мистецтва 

емоційно сприймає твори різних видів 

мистецтва і виявляє враження у вербальний 

або невербальний спосіб;  

 

вирізняє елементи музичної мови, застосовані 

для характеристики музичного образу, зокрема 

із сюжетною (літературною)  

програмою(мелодія, темп, динаміка, гучність, 

ритм, тембр (голос та деякі музичні 

інструменти), лад (мажор, мінор); 

розпізнає прості музичні форми (двочастинна, 

тричастинна, куплетна); 

 

● визначає особливості втілення образу у 

творах образотворчого мистецтва та 

архітектури;  
● характеризує колір об’єктів довкілля 

відповідно до часу доби та пір року;  

Сприймання творів різних видів мистецтва.  

 

Виразні засоби (елементи мови) різних видів 

мистецтва (музичне, образотворче, театр, 

хореографія, кіно тощо). 

 

Участь в обговоренні мистецького твору з 

використанням знайомих  мистецьких 

термінів. 

 

 

 

 

 

Використання декору для створення образу. 

 

 

Ознайомлення з елементарними поняттями з 



●  

● висловлює судження щодо передання 

емоційного стану зображуваних об’єктів та 

явищ навколишнього світу у творі (зокрема,у 

стані спокою та в русі);  

● визначає композиційну будову твору 

образотворчого мистецтва та архітектури; 

●  

● вирізняє кольорову гаму твору (тепла, 

холодна), тональність (світлі й темні кольори), 

насиченість (яскравий, тьмяний) загальний 

колорит;елементи композиції твору (центр, 

головне і другорядне; побудову твору 

(симетричну та асиметричну, статичну, 

динамічну, ритмічну, метричну); 
 

цілісно охоплює увагою художній твір; 

зосереджується на характерних деталях; 

порівнює музичні та візуальні, хореографічні 

образи; 

зіставляє твори мистецтва та явища довкілля 

(за допомогою вчителя). 

● вирізняє елементи художньої мови 

творів синтетичних видів мистецтва для 

характеристики художнього образу: акторську 

гру, костюми, декорації, музичне оформлення 

театрального/екранного твору; 
 

● розрізняє засобивиразності та 

характеризує музичні твори вокальні та 

інструментальні;  
● розрізняє засоби виразностіта 

характеризує твори живопису, графіки, 

скульптури;  
● розрізняє та характеризує виразні 

засоби різновидів театрального мистецтва  

(драматичний, ляльковий, музичний), 

народної, класичної та сучасної хореографії; 
● розрізняє та характеризує виразні 

засоби анімаційних фільмів.; 
●  
❖ розпізнає та характеризує художні 

матеріали, якими виконана учнівська творча 

робота (кольорові олівці, фломастери, 

акварель, гуаш, пластилін тощо); 

 

 

 

Порівнює природні форми, образи довкілля з 

їх художнім  (декоративним) трактуванням. 

 

визначає власні емоції від сприймання 

мистецьких творів; добирає  слова  для 

кольорознавства та композиції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сприймання синтетичних образів.  

Зіставлення виразних засобів різних видів 

мистецтва. 

Зіставлення художніх образів, подібних за 

сюжетом та втілених у різних видах 

мистецтва. 

 

 

 

 

 

 

 

Мистецька пропедевтика. 

Знайомство з різновидами музичного 

(вокальна, інструментальна),  

образотворчого (живопис, графіка, 

скульптура);театрального (драматичний, 

ляльковий, музичний) мистецтва, хореографії 

(народна, класична, сучасна), кіно 

(кінофільм, мультфільм); жанрами музичного 

мистецтва (пісня, танець, опера, балет); 

жанрами образотворчого мистецтва (портрет, 

пейзаж (краєвид), натюрморт, анімалістичний 

тощо); видами орнаментів (рослинний, 

геометричний тощо та за призначенням 

(стрічковий, розетка); видами анімації 

(мальована, лялькова, пластилінова, 

комп’ютерна),  танцями (гопак, козачок, 

вальс, полька тощо). 

 

Спостереження за довкіллям та його 

втіленням у художніх образах. 
 

 
Самопізнання через сприймання творів 

мистецтва. 

Вербальний опис вражень, емоцій, 



характеристики  вражень із власного запасу; 

пояснює, що подобається або не подобається у 

творі; 

обирає твори відповідно до свого настрою; 

пояснює, від чого дістає насолоду; добирає 

твори для поліпшення свого настрою; 
відтворює емоційні враження від твору 

мистецтва улюбленими  художніми засобами; 

● порівнює свої настрій та почуття із тими 

що втілені у художньому творі (на основі 

діалогу між автором та глядачем); 

викликаних творами. 

Використання у сприйманні творів різних 

видів мистецтва для задоволення та 

поліпшення власного емоційного стану. 

 

Самовираження у художньо-творчій 

діяльності 

 

Розуміння значення мистецтва у житті 

людини. 

 Комунікація через мистецтво 

характеризує власну творчість за поданими 

орієнтирами; пояснює, що вдалося чи не 

вдалося; визначає за допомогою вчителя/  

Презентація власних творчих досягнень. 

Оцінювання власної творчості за поданими 

орієнтирами. 

 

 

 

 

Оцінювання творчих здобутків однолітківза 

спільно визначеними орієнтирами. 

. 

Виховні ситуації на основі творів мистецтва 

(обговорення сюжетів, характерів, вчинків, 

дій персонажів, створюваних мистецькими 

засобами). 

 

 

 

 

 

 

 

Колективне виконання творчого задуму. 

Оцінювання і самооцінювання у колективній 

творчості. 

Проведення шкільних мистецьких заходів. 

 

 

 

 

Дотримання правил творчої співпраці, 

взаємодії, комунікації. 

 

 

 
4клас 

 

Очікувані результати навчанняздобувачівосвіти Змістнавчання 

Художньо-творчадіяльність 



виконує дитячі пісні (зокрема, музичний 

фольклор,називаючи жанри виконуваних пісень 
(колискові,закличні, веснянки, щедрівки тощо), 

виконує простіканони;[4МИО1.1]; 

добираєзасобимузичноївиразності(темп, 
динаміку,штрихи,тембр),необхіднідлястворенняобра

зу пісні, пропонуючи різні варіанти; [4 

МИО1.1];[4МИО 1.2]; 

пояснюєзначеннявокальнихвправдляправильного 
виконання; стежить за точністю 

івиразністюінтонування,чіткістюдикції(вимови),фра

зування; 

стежить за співацькою поставою, диханням; 

[4МИО 3.1]; 

грає в ансамблі нескладні композиції 
(трикутник,бубон,барабан,тріскавки,сопілка(заумов

идотриманнягігієникористування),ксилофон, 

металофон, синтезатор тощо); [4 МИО 
1.1];самостійнодобираєтембрмузичногоінструменту 

для передачі відповідного образу, пояснює 

свійвибір;демонструєспособизвуковидобуванняна 

Спів(співацькапостава,дихання,фразування,дикці

я,відтворенняхарактеру,настрою). 

Створеннобразупісні.Інтонування.Оперуваннязас

обамивиразностітаспособамистворення 

вокального і вокально-
ансамблевого(хорового)художньогообразу 

 

 

 

 

 

 
Гранамузичнихінструментах:створенняваріантів

ритмічного супроводу до пісні, 
відтворенняритмічних послідовностей на різних 

інструментах;гра в ансамблі (зокрема, за 

заданими простимиритмічнимирисунками). 

вчительки труднощі; обирає (за допомогою 

вчителя/ вчительки) спосіб удосконалення;  

 

презентує результати власної творчості (співає 

улюблені пісні, виконує танцювальні рухи, 

демонструє власні роботи з образотворчого 

мистецтва тощо) перед рідними, однолітками; 

пояснює задум; 

визначає досягнення однолітків у художньо-

творчій діяльності, виявляючи доброзичливість у 

висловлюваннях; 

обговорює з іншими враження від сприймання 

творів різних видів мистецтва та творчої 

діяльності, поважаючи уподобання інших; 

 

бере участь у шкільних мистецьких заходах 

(концертах, конкурсах, виставках, фестивалях, 

інсценізаціях народних обрядів, арт-мобах, 

тижнях мистецтва тощо), у колективних творчих 

проектах, зокрема із використанням засобів 

улюбленого виду мистецтва і художньо-творчої 

діяльності;  
●  
виконує різні дії / ролі в колективному творчому 

процесі, виявляючи повагу до інших. 

 

найпростішихінструментах; [4МИО1.1]; [4МИО 
2.1]; 
орієнтуєтьсявпоняттяхмузичноїграмоти(звук,мелод
ія, акомпанемент, музична форма, динаміка,схеми 

диригування (на 2/4; 3/4) тощо);орієнтуєтьсяв 

нотному записі (за доцільності длявиконання); 

читаєівиконуєнайпростішийритмічнийсупровід, 
зокрема в різних темпах та динаміці, врусі 
(плескання, відбивання ногами та 

 

Знайомство з елементарною музичною 
грамотою(занеобхідністюдляхудожньо-

творчоїдіяльності),зокрема необхідною для 

виконання, читання 
ізаписунайпростішихритмічнихпослідовностей. 

 

Визначеннявиконавськихтруднощів. 

 



звикористаннямударнихінструментів;[4МИО2.2] 

імпровізуєголосом(музичні,мовленнєвіінтонації),нам

узичнихінструментах; 

створює найпростіші ритмічні варіації 
супроводудопісніабоінструментальноїмелодії(2/4,3/

4,4/4),самостійно добирає різноманітні інструменти 

длясупроводу, імпровізує із поєднанням 
(чергуванням)співутагринамузичнихінструментах.[4

МИО1.2] 

дотримуєтьсяправилтехнікибезпеки; 
добирає інструменти, художні матеріали 

відповіднодо виду мистецтва (образотворче,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Використаннявравилкультурироботи,гігієниітехн

ікибезпекипідчасхудожньо-творчоїдіяльності. 

поєднуєзасобирізнихвидівмистецтвадлявтіленняхуд
ожньогозадуму[4МИО 1.2]; 

імпровізуєзасобамипантоміми(міміка,жести,хода,мо

влення,змінатемпоритму); 
пластичноінтонуєінструментальнумузику(безслів), 

передаючи настрій; [4 МИО 1.2];самостійно 

добирає і пояснює виразні 
засобирізнихмистецтвдляствореннясинтетичного 

образу (темп, тембр голосу, динаміка, рухи, 

міміка,коліріформакостюму,гриму,деталейоформле

нняпростору), покладаючись на власний досвід; 

[4МИО1.1];[4МИО2.2] 

створюєсценічніінтерпретаціїпісеннихобразів,викон

уєнескладні ролі (в тому числі, пісні «уролях»), 

[4МИО 1.1];[4МИО 2.2] 
граєелементарнітеатральніетюди(перевтілюєтьсяу 
запропонованих персонажів; [4 МИО 

1.2];вправляється над інтонацією мовлення, 

диханням;дикцією,мімікою,жестами; 
імітує характерні рухи, ходу, звуки, 

міміку,інтонаціюітембр,ритммовлення,пояснюєрізни

цюу виборі засобів виразності 

характернихперсонажів); [4 МИО 1.1]; [4 МИО 
2.2]рухається під музику, використовуючи 

відомітанцювальніелементи(народні,сучасні,спорти

внітощо) відповідно до стилю музики;[4МИО 
1.1];[4МИО 2.2] 

демонструєелементидеякихнародно-

сценічнихтапобутовихтанців(гопак,козачок, 
вальс,полька,мазурка, полонез, лезгінка тощо); 

[4МИО 1.1]; [4МИО 2.2] 

узгоджує рухи з музичним супроводом 

(співом),орієнтується у сценічному 
(танцювальному)просторі; використовує 

найпростіші прийомисценічної поведінки (вітання, 

поклони, зверненнядо публіки тощо); [4 МИО 3.2]; 
[4 МИО 3.3];добирає атрибути для підсилення 

виразності 

(іззапропонованихабознайомихпредметів);[4 

МИО1.1]; 
експериментує зі знайомими художнімитехніками, 

звуками різних тембрів (вокальними 

таінструментальними, у тому числі із 
доцільнимзастосуваннямшумовихефектів),з 

лініями,кольорами, формами, матеріалами тощо 

часрольовоговиконанняпісні,музичноготворузхар
актерноюсюжетноюпрограмою). 

 

 

 

 

 

 
Елементарневправлянняусценічнійповедінці,уча

сть в ансамблевих формах 
театралізацій,інсценізацій. 

 

Імпровізація засобами пантоміми (міміка, 

жести), утомучислізпартнерами. 

 

 

 

 

 

 
Відтворенняелементарнихтанцювальнихелементі

в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елементарнеоформленнясценічногопросторудляі

нсценізацій, театралізацій (створення 

бутафорії,деталейреквізиту.Елементигриму.Вира
зністькостюму). 

 
Експериментування зі звуками 



[4МИО1.2], придумує образи, використовуючи 

знайомівиразні засоби та способи творення (звуки, 
слова,пантоміму,рухи,лінії,кольоритощо),якимимож

евиразитисвоїпочуттятаемоції, 
доцільнокомбінуєелементидлявтіленняідеївхудожнь
омуобразі[4МИО1.1]; 

виокремлюєіфіксуєвдоступнийспосіб(фото,аудіо, 

відеозйомка, замальовки тощо) цікаві 
явищадовкілля,використовує(поєднує,комбінує)їхут

ворчійдіяльності[4МИО 1.3]; 

організовує середовище навколо себе: пропонуєідеї 
його оформлення та можливі засоби 

їххудожньоговтілення[4МИО1.3]; 

створює елементи композиції / декору 

дляоформленнясередовища,вякомуживеі 

(тембрами,регістрами),ритмами,рухами,лініями,
кольорами,формами,матеріаламитощо. 

 

 

 

Дослідження довкілля, фіксація і 

використанняспостереженьізвласногодосвідудля

створенняхудожніх образів (повадки тварин; 
характерніособливості ходи, жестів людей 

різного 

віку,інтонаціямовленняіпластикилюдиниврізних

життєвихситуаціяхтощо). 

Прикрашаннямісця,денавчається,живе. 

декоративно-прикладне, тощо),в якому працює [4 

МИО 1.1];виконує площинні живописні

 та  графічнізображення; 
об’ємні композиції [4 МИО 1.3];дотримується

 правил зображення

 об’ємнихпредметів[4МИО1.1]; 

спостерігаєзалежністьвпливуосвітленняназмінуколь
ору[4МИО 1.3]; 

використовує емоційні можливості

 кольору:висвітлення та затемнення 
кольорів [4 МИО 1.1];розрізняє види штрихування 

для передання 

об’ємузображуваногооб’єкту[4МИО1.1]; 

передаєхарактерніособливостіжіночого,чоловічого,д
итячогообразів,професіїчерезодягтазовнішні ознаки; 

особливості будови птахів, 

твариніпластичнувиразністьруху;характерсилуетної

формиархітектурнихспоруд[4МИО1.3]; 
створює відкриту чи закриту

 декоративнукомпозицію(наплощиніабо 

воб’ємі)[4МИО1.2];маєуявленняпровидиіхарактерні
особливостінародниххудожніхпромислівУкраїни[4

МИО2.1];виділяєкомпозиційнийцентрголовнеідруго

ряднеу сюжетній композиції [4 МИО 
1.1];дотримуєтьсяцілісностіприствореннікомпозиці

ї[4МИО 1.1]; 

використовуєелементарнізакониперспективипереда

ючиплановістьпросторууплощиннихзображеннях,вр
аховуючиосновніпропорціїзображуванихпредметів[

4МИО 1.2]; 

підчасствореннякомпозиціївикористовуєусюплощи
нуаркуша[4МИО1.1]; 

конструює та створює прості композиції з 

паперу,художніх,природнихтапідручнихматеріалів,с
амостійнодобираєскладовікомпозиції[4МИО1.2]; 

міксуєтехнікитаматеріали(гуаш,фломастер,витинанн

я)длявтіленнявласногозадуму(зокрема,інсталяція)[4

МИО 1.2]; 

Бачення(приспрямуваннівчителя)недоліківусвоїй

роботітавиправляння їх. 

Вільне користування (традиційними та 
сучасними)графічними,живописнимиінструмент

амитаматеріалами під час художньо-творчої 

діяльностіврізниххудожніхтехніках. 

 
Ліпленнязпластичнихматеріалівпластичниміконс

труктивним способом. 
Вирізування з паперу, конструювання з 

природногоматеріалу. 

Використаннярізнихзасобівобразотворчоївиразн

остідлястворенняобразівужанрах:натюрморт,пор
трет,побутовийжанр,анімалістичний жанр та 

ілюструванні літературнихтворів. 

Зображення багатопланової композиції з 2-х (3-

х)об’ємнихпредметів(натюрморт),просторовоїко
мпозиції(пейзаж),тематичноїкомпозиції(побутов

ийжанр);декоративноїкомпозиціївоб’ємі(ліпленн

я,чеканка)абонаплощині(розпис,витинання,кера
мічнанароднаіграшкатощо). 

 

 

 

 

 

 
Створеннясинтетичногохудожньогообразу. 

 

 

 

 

Інсценізація, найпростіші театральні 
етюди(створеннятеатралізованихобразів,зокрема,
під 



навчається; використовує побачене і почуте 

вхудожньо-
творчійдіяльності[4МИО1.3];розпізнаєвласніемоціїв

ідрізнихвидів 

мистецькоїдіяльності[4МИО3.4];визначаєулюбленів

иди 
мистецької діяльності, займається ним/ ними 
увільний час для задоволення; пояснює свій 
інтересдо певного виду діяльності; обирає їх 
відповіднодо свого настрою, визначає твори 
мистецтва,звернення до яких поліпшує настрій [4 
МИО 3.4];дотримується загальноприйнятих 
правилповедінкивзакладахкультуритамистецтва(теа
трі,музеїтощо) [4МИО3.3]; 

 

Самопізнанняісамовираженнявхудожньо-

творчійдіяльності. 

 

Використання видів мистецької діяльності 

тавласнихуподобаньдлязадоволеннятаполіпшенн

яемоційногостану. 
 

Вихованнякультури глядача, слухача. 

Сприйманнятаінтерпретаціямистецтва 

емоційносприймаєтворирізнихвидівмистецтваі Сприйманнятворіврізнихвидів мистецтва. 

виявляєвраженняувербальнийабоневербальний Опанування виразними засобами
 (елементами) 

спосіб;відтворюєемоційнівраженнямистецтва різнихвидівмистецтва(музичне,образотворче, 

різнимихудожнімизасобами театр,хореографія,кінотощо). 

пояснює,щоподобаєтьсяабонеподобаєтьсяутворі  

[4 МИО2.1];  

вирізняєіхарактеризуєелементимузичноїмови, Вербальнахарактеристиказмістутворів,якімають 
застосованідляхарактеристикимузичногообразу зображальнуаболітературну(сюжетну)програму, 

(мелодія,темп,динаміка,ритм,регістр,характер яскравовираженужанровуоснову(знайомітанці, 

музичноїінтонації;тембртаскладвиконавців пісня–колискова,коломийка інші); 

(соліст, хор, оркестр, деякітембримузичних  

інструментів),лад(мажор,мінор),розпізнає  

музичніформи(рондо,варіації); [4МИО2.1]; [4  

МИО2.2]  

вирізняєіхарактеризуєелементихудожньоїмови  

творівобразотворчогомистецтва,застосованідля  

характеристики художнього образу: кольорову  

гамутвору(тепла,холодна),тональність(світлій  

темнікольори),елементикомпозиціїтвору(центр,  

головнеідругорядне,симетріютаасиметрію)[4  

МИО2.2];  

цілісно охоплює увагою художній твір;  

зосереджуєтьсянахарактернихдеталях;виявляє  

здатністькеруватиувагоюпідчассприймання;  

відзначаєкульмінаціюумузичномутворі,танці,  

виставі;[4МИО2.1];  

порівнюємузичнітавізуальні,сценічні,  

хореографічніобрази,[4МИО2.2]  

зіставляєхудожніобразитаявищадовкілля(за  

допомогоювчителя);[4 МИО1.3][4МИО2.2];  

вирізняє елементи художньої мови творів  

синтетичнихвидівмистецтвадляхарактеристики  

цілісного художнього образу: акторську гру, Сприйманнясинтетичнихобразів. 

костюми,декорації,грим,реквізит,освітлення,  

музичне оформлення театрального/екранного  

твору; [4МИО 2.2]  

вирізняєіпорівнюєзасобивиразностірізнихвидів  

мистецтваустворенніподібнихобразів(зокрема,  

персонажівказок,тварин,героїчних,фантастичних  

іншиххарактернихобразів,явищприроди)[4МИО  

2.2];  

розпізнаєта  характеризує  художні  матеріали,  



якимивиконана учнівська творча робота(кольорові Зіставленняі  характеристика  виразних  засобів 

олівці,фломастери,  акварель,  гуаш,  пластилін різнихвидівмистецтва(музичне,образотворче, 

тощо); театр,хореографія,кінотощо). 

розрізняєзасобитахарактеризуємузичнітвори  

вокальнітаінструментальні(симфонічні),хорові;  

називаєзнайоміінструментиоркестру; 

розрізняєтембривокальнихголосів; 
характеризуєтвориживопису,графіки,скульптури, 

розрізняє засоби художньої виразності[4МИО 2.2]; 

розрізняєтахарактеризуєвиразнізасобирізновидівте
атральногомистецтва(драматичний,ляльковий,музич

ний–опера,балет,мюзикл),народної, класичної, 

сучасної хореографії; [4 МИО2.2] 

розрізняєтахарактеризуєвиразнізасобианімаційних
фільмів;[4МИО 2.2] 

наводить приклади жанрів циркового 

мистецтва,покладаючись на власний досвід; [4 МИО 
2.2]розпізнає за характерними ознаками деякі 

жанримузичногоімузично-театрального(пісня, 

танець,опера,балет,мюзиклтощо);[4 МИО2.2] 

має уявлення про етнічне походження 
іхарактеризуєелементдеяких народних 
танців(гопак,козачок,полька,мазурка,лезгінкатощо);
[4МИО 2.2] 

називаєхарактерніособливостіжанрівобразотворчого

мистецтва(портрет,пейзаж(краєвид), натюрморт, 

анімалістичний тощо); 
видиорнаментівзазмістом(рослинний,геометричнийт

ощо) та застосуванням (стрічковий, розетка), 

видианімації(мальована,лялькова,пластилінова,комп

’ютерна)[4МИО 2.2]. 

порівнюєприродніформи,образидовкіллязїххудожні

м трактуванням[4МИО2.1]; 

розпізнаєіхарактеризуєвласніемоції,враженнявідспр

ийманнямистецькихтворів[4МИО3.4];пояснює,щопо

добаєтьсяабонеподобаєтьсяутворі,[4МИО3.4] 

порівнюєсвоїуподобаннящодорізнихвидівмистецтва[
4МИО3.4]; 

визначаєсвоївраженнявідрізнихтворіводноговиду 
мистецтва (за жанрами, настроями, 

образами,засобамивиразностітощо)[4 МИО3.3];[4 

МИО 

3.4]; 
вирізняє і обирає для сприймання твори 
мистецтва,щозмінюютьабопередаютьйого /її 

настрій[4МИО 3.4]; 

рекомендує улюблені твори для сприймання 

іншим[4МИО 3.3]. 

 

Зіставленняхудожніхобразів,подібнихзасюжетом

тавтіленихурізнихвидахмистецтва. 
Мистецько-

понятійнапропедевтика.Мистецькаобізнаність. 

Різновидимузичного(вокальна,інструментальна,в

окально-

інструментальна,хорова,симфонічнамузика),обра
зотворчого(живопис,графіка,скульптура). 

Поняттяпромистецтвоархітектури. 
Сценічні    мистецтва:    театр
 (драматичн

ий,ляльковий,зокрема,видиляльок,музичний);хор

еографія(народна,класична,сучасна,зокремадеякі
народно-сценічнітапобутовітанці-

гопак,козачок,вальс,полька,мазурка,полонезтощо

).Цирк. 

Екранні мистецтва (кінофільм, мультфільм, 

зокремарізновидианімації–
(мальована,лялькова,пластилінова,комп’ютерна). 

Жанри образотворчого мистецтва (портрет, 

пейзаж(краєвид), натюрморт, анімалістичний 
тощо); 

Видиорнаментівзазмістом(рослинний,геометрич

нийтощо)тазастосуванням(стрічковий,розетка). 

Мистецькіпрофесіївідповіднодовидівмистецтва.Д

ослідження довкілля. Проведення паралелей 
міжявищами довкілля і художніми образами в 

різнихвидахмистецтва. 

Самопізнаннячерезсприйманнятворівмистецтва.В

ербальний опис вражень, емоцій, 

викликанихтворами. 

Самокорекція емоційних станів

 засобамимистецтва. 

Використаннятворіврізнихвидівмистецтвадлязад

оволеннятаполіпшеннявласногоемоційногостану

. 

Комунікаціячерезмистецтво 



характеризуєвласнутворчістьзаподанимиорієнтирам

и, аналізує свої досягнення, свої 
сильністорони,визначаєзадопомогоювчителя/вчител

ькинеобхіднідлясамовдосконаленнядії;[4МИО 3.1]; 

обирає (за допомогою вчителя/ вчительки) 

спосібудосконаленнятаможейогопояснити;[4МИО3.
1];презентуєствореніхудожніобрази,обираючизадоп

омогоювчителяспосібпрезентування(спів,танцюваль

нірухи,пантоміма,витвориобразотворчого         
мистецтва,

 інформаційніт

ехнології)передрідними,однолітками,молодшимиуч
нями[4МИО3.2]; 
пояснюєзадум,захищаєсвоюпозицію[4МИО3.2]; 

Презентація власних творчих 

досягнень.Оцінюваннявласноїтворчостізаподани

миорієнтирами. 
Відстоюванняправанасамовираження. 

 
 

Виховніситуаціїнаосновітворівмистецтва(обгово

реннясюжетів,характерів,вчинків,дійперсонажів,с
творюваних 

мистецькимизасобами).Порівняннясюжетів,вчин

ківтощоперсонажівтворівз життєвимиситуаціями. 

 
 

Оцінюваннятворчихздобутківоднолітків. 

визначає досягнення в художньо-творчій 

діяльностіоднолітків, виявляючи
 об’єктивність ідоброзичливість у 

висловлюваннях [4 МИО 3.1];обговорює з іншими 

враження від 

сприйманнятворіврізнихвидівмистецтвататворчоїдія
льності,поважаючи уподобання та інтереси інших; 

ділитьсясвоїми спостереженнями у довкіллі та 

соціумі [4МИО 3.3]; 
знаходитьпростумистецькуінформацію(підручники,

енциклопедії;аудіо-тавідеозаписи,інтернет-

ресурситощо),ділитьсянеюзіншими,пояснюєсвоїупо
добання;[4МИО3.2];[4МИО3.3];береучастьушкільн

ихмистецькихзаходах(концертах,конкурсах,інсценіз

аціяхнароднихобрядів,арт-

мобах,тижняхмистецтватощо),колективнихтворчихп
роектах,зокремаізвикористаннямзасобіврізнихвидів

мистецтваіхудожньо-творчоїдіяльності[4МИО3.3]; 

виконуєрізнідії/ролівколлективномутворчомупроцесі

; 
дотримуєтьсяправилвзаємодіїітворчоїспівпраці, 
виявляє повагу доінших [4МИО3.3] 

 

Колективне виконання творчого 

задуму.Оцінюванняісамооцінюванняуколективні

йтворчості. 

 
 

Роботазнайпростішимиджереламиінформації. 

 

 

Участь у шкільних мистецьких заходах.Участь в 
оформлення художніми засобаминемистецьких 
заходів (олімпіад, 
тематичнихранків,спортивнихзмаганьтощо). 

 
 

Дотриманняправилтворчоїспівпраці,взаємодії,ко

мунікації. 

Партнерствонасцені(увиконавській музичній 

аботеатральнійтворчості). 

 

ФІЗКУЛЬТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

реалізовується через навчальний предмет  

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

Пояснювальна записка 

Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток 

особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в 

молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного 

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та 

виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять фізичними 

вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення здоров’я, отримання 

задоволення, гартування тіла та характеру, самовираження, соціальної взаємодії у 

процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності; 



– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової 

діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні ігри за 

спрощеними правилами; 

– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причинно-

наслідкові зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого здоров’я 

та фізичного розвитку;  

– використовувати різні способи пошуку корисної інформації у 

довідникових джерелах, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікативних 

технологій і критичного мислення; 

– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з 

фізичної культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та 

фізичного вдосконалення; 

– розвиток вмолодших школярів здатності використовувати навички 

самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися санітарно-

гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурно-оздоровчої 

діяльності;  

– розвиток в учнів здатності спілкуватисяі  взаємодіяти з дорослими й 

однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі 

спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з фізичної 

культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до занять 

фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для розвитку 

фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей, бажання 

керуватисяправилами безпечної і 

чесноїгри,умінняборотися,виграватиіпрогравати; формування зацікавленості 

досягненнями українських спортсменівна Олімпійських іграх та інших спортивних 

змаганнях. 

Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями: 

«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».  

Змістова лінія «Рухова діяльність»передбачає формування в молодших 

школярів уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних 

вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний розвиток,  

зміцнення здоров’я та формування в молодших школярів умінь і навичок 

володіння різними способами рухової діяльності; здатності виконання вправ 

основної гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, вправ 

корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з незвичним положенням тіла у 

просторі, ходьбою, бігом, танцювальними кроками, лазінням і перелізанням, 

стрибками; навичок володіння м’ячем; розвиток фізичних якостей;формування 

правильної постави й профілактику плоскостопості.  

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в 

молодших школярів ініціативності, активності та відповідальності у процесі рухливих і 

спортивних ігор за спрощеними правилами; забезпечення усвідомлення важливості 

співпраці під час ігрових ситуацій; формування уміння боротися,здобувати чесну 

перемогу та з гідністю сприймати поразку, контролювати свої емоції, організовувати 

свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі ігрової та 



змагальної діяльності, виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні 

рішення користуватися власними перевагами івизнавати недоліки в тактичних діях у 

різних видах спорту, планувати та реалізувати спортивні проекти (турніри, змагання 

тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання естафет. 

1 клас 

 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Рухова діяльність 

має уявленняпрофізичну культуру як сукупність 

різноманітних фізичних вправ, спрямованих на 

фізичний розвиток тазміцнення здоров’я людини; 

 

 

 

розуміє терміни з предмету «фізична культура»; 

 

пояснює значення фізичних вправ для формування 

правильної постави; 

 

 

називаєжиттєво важливі способи пересування 

людини; 

 

виконує організовуючі вправи: команди на 

шикування в шеренгу, колону по одному, в коло; 

розмикання на інтервал; загальнорозвивальні вправи без 

предмета (імітаційного характеру) та з предметами; 

комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, 

присідання тощо; 

 

виконуєходьбу на носках, на п’ятах, з високим 

підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними 

положеннями рук, ходьбу «змійкою»; біг з високим 

підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною 

напряму і різних вихідних положень; танцювальні кроки; 

танцювальні імпровізаційні вправи;лазіння по 

горизонтальній та похилій гімнастичній лаві; по 

гімнастичній стінці у різних напрямах;перелізання через 

перешкоду; 

 

виконуєвправи з малим м’ячем; вправи з великим 

м’ячем;  

 

володіє елементарними навичками виконання 

стрибків:на місці на одній нозі, на двох ногах з 

просуванням уперед, назад, у присіді правим та лівим 

боком;стрибки в глибину;стрибки у висоту; стрибки у 

довжину з місця поштовхом однієї і двох ніг;  

 

виконуєвправидля розвитку фізичних 

якостей:сили – підтягування у висі лежачи та у висі 

Фізична культура як 

сукупність різноманітних фізичних 

вправ, спрямованих на фізичний 

 розвиток та зміцнення 

здоров’я людини. 

 

Терміни з предмету «фізична 

культура». 

 

Фізичні вправи – засіб 

формування правильної постави. 

 

Життєво важливі способи 

пересування людини. 

 

Культура рухів з елементами 

гімнастики: організовуючі вправи; 

 

 

 

 

 

Вправи для оволодіння 

навичками пересувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи для опанування 

навичок володіння м’ячем. 

 

Вправи для оволодіння 

навичками стрибків. 

 

 

 

 



(хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від 

гімнастичної лави та від підлоги (хлопці); швидкості – 

повторний біг на 3–4х10 м; пришвидшення з різних 

вихідних положень; витривалості – біг почергово з 

ходьбою; пересування на лижах; нахили тулуба в різних 

напрямах у положенні стоячи, пружні нахили у положенні 

сидячи; “напівшпагат”, “шпагат”;координації – 

пересування по підвищеній і обмеженій за площиною 

опорі, “човниковий” біг 4х9 м, 3х10 м; 

 

Вправи для розвитку 

фізичних якостей. 

виконуєзагальнорозвивальні вправи без предметів 

на місці; вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу; 

згинання та розгинання верхніх кінцівок, колові рухи 

руками у фронтальній та сагітальній площині; 

загальнорозвивальні вправи в русі:різновидиходьби, бігу, 

стрибків; вправи на координацію; загальнорозвивальні 

вправи з предметами; 

 

виконує пересування на лижах: організовуючі 

команди і прийоми, пересування, повороти; 

 

 

виконує вправи у  воді, плавання; * 

 

дотримується правил безпечної поведінки для 

себе та однокласників у воді. 

Вправи для формування 

постави і профілактики 

плоскостопості. 

 

 

 

 

 

 

Вправи для оволодіння 

навичками пересувань на лижах.  

 

Вправи для оволодіння 

навичками плавання. * 

Правила безпечної поведінки 

на воді. 

Ігрова та змагальна діяльність 

бере участь у рухливих іграх та естафетах, 

виконуючи різні ролі в процесі рухливих ігор; 

 

дотримується правил безпечної поведінки для 

себе та однокласників у процесі рухової та змагальної 

діяльності. 

Рухливі ігри та естафети. 

 

 

Правила безпечної поведінки 

в процесі рухової та змагальної 

діяльності. 

2 клас 

Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Рухова діяльність 

розуміє значущість рухового режиму для 

зміцнення здоров’я та фізичного розвитку; 

пояснює значення і правила ранкової гігієнічної 

гімнастики, фізкультурних хвилинок та 

фізкультурних пауз для фізичного розвитку та 

здоров’я людини; значущість загартування як 

засобу зміцнення здоров’я; 

дотримується рухового режиму протягом дня; 

називає основні фізичні якості людини, фізичні 

вправи та їх вплив на формування фізичних 

якостей; 

дотримується правил особистої гігієни в режимі 

дня; 

Руховий режим дня молодшого школяра. 

 

Значення і правила виконання ранкової 

гігієнічної гімнастики, фізкультурної 

хвилинки та фізкультурної паузи. 

 

Рухова активність протягом дня. 

Фізичні вправи  та їх вплив на 

формування фізичних якостей. 

Правила особистої гігієни молодшого 

школяра. 

виконуєорганізовуючі вправи команди на Культура рухів з елементами гімнастики: 



розмикання й змикання приставними кроками, 

перешикування із колони по одному в колону по 

три (чотири); 

 

організовуючі вправи: 

добираєтавиконуєзагальнорозвивальні вправи: 

комплекси вправ ранкової гімнастики без предмета 

(імітаційного характеру), з м’ячем, скакалкою; 

комплекси фізкультурних пауз та фізкультурних 

хвилинок; 

виконуєприсідання; виси; підтягування у висі 

(хлопці), у висі лежачи (дівчата);елементи 

акробатики;  

 

володіє навичками пересувань: ходьба  широкими 

кроками, зі зміною частоти кроку; ходьба із 

пришвидшенням та уповільненням, приставним 

кроком правим і лівим боком; біг; біг почергово з 

ходьбою;танцювальні кроки; лазіння; подолання 

штучних перешкод; 

 
володіє навичками виконання вправ з малим 

м’ячем: метання малого м’яча у щит; метання 

малого м’яча у горизонтальну ціль; метання 

малого м’яча з-за голови на дальність; 

 

виконує вправи з великим м’ячем: кидки м’яча 

знизу із положення сидячи та стоячи, передавання і 

ловіння м’яча двома руками від грудей (у колі, 

парах, трійках), передача м’яча двома руками з 

ударом об підлогу; ведення м’яча правою та лівою 

рукою з одночасними кроками; зупинки м’яча, що 

котиться, підошвою та внутрішньою стороною 

ступні, удари внутрішньою стороною ступні по 

м’ячу, що котиться; ведення м’яча внутрішньою та 

зовнішньою частинами підйому (по прямій, по 

дузі, між стійками); 

 

виконує стрибки на місці з поворотами на 45, 90, 

180 градусів по «купинах»; стрибки зі скакалкою; 

стрибки через довгу скакалку, яка обертається 

вперед;стрибки у глибину з висоти до 80 см з 

м’яким приземленням; стрибки у висоту; стрибки  

через перешкоди висотою до 50 см поштовхом 

однією та двома ногами; стрибки у висоту з 

прямого розбігу (через гумову мотузку);стрибки у 

довжину тощо; 

 

виконує фізичні вправи для розвитку фізичних 

якостей: сили – загальнорозвивальні вправи з 

гімнастичними палицями; кидки баскетбольного 

м’яча з-за голови із різних положень; лазіння по 

горизонтальній гімнастичній лаві однойменним та 

різнойменним способами (без допомоги ніг); 

а) загальнорозвивальні вправи; 

 

 

 

б) положення тіла у просторі:  

сіди, упори, виси, елементи акробатики.  

 

Вправи для оволодіння навичками 

пересувань. 

 

 

 

 

 

Вправи для опанування навичок 

володіння  малим м’ячем. 

 

 

Вправи з великим м’ячем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи для оволодіння навичками 

стрибків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи для розвитку фізичних якостей. 

 

 

 

 

 

 



багатоскоки; стрибки через перешкоди; 

підтягування у висі та у висі лежачи (хлопці); 

пересування у положенні сіду, зігнувши ноги (у 

різних напрямах);швидкості –  пришвидшення з 

різних вихідних положень, повторний біг 3–10 м, 

біг із пришвидшеннями за сигналом; стрибки зі 

скакалкою; витривалості – біг у чергуванні з 

ходьбою до 1000 м, біг на дистанцію до 500 м 

малої інтенсивності; гнучкості  махові рухи 

правою і лівою ногою у бічній і лицьовій площині, 

стоячи біля опори та під час ходьби; прогинання та 

вигинання тулуба у положенні упору стоячи на 

колінах; пружні похитування у положенні випаду; 

прогинання тулуба у положенні лежачи на животі; 

координації –  подолання перешкод, ходьбу на 

носках, ходьба по підвищеній і обмеженій за 

площиною опорі з різними положеннями рук; 

пересування із підкиданням дрібних предметів; 

вправи зі зміною положення тіла у просторі; 

розслаблення м’язів рук, ніг, тулуба у різних 

положеннях; 

 

добирає та виконує фізичні вправи для формування 

правильної постави і профілактики 

плоскостопості: загальнорозвивальні вправи 

на місці без предметів; вправи для м’язів шиї, 

нахили та повороти голови; вправи для верхніх 

кінцівок і плечового поясу: згинання та розгинання 

верхніх кінцівок, кругові рухи руками, нахили в 

сторони, пружні рухи;  

 

виконуєзагальнорозвивальні вправи в русі: 

ходьба, біг, стрибки, випади, повороти тулуба під 

час бігу, ходьба з різними положеннями рук; 

вправи на координацію; загальнорозвивальні 

вправи з предметами: 

з гімнастичними палицями, м’ячами, зі 

скакалками, обручами, мішечками піску на голові 

під час ходьби; загальнорозвивальні вправи на 

відчуття правильної постави; 

 

володіє навичками пересувань на лижах: лижні 

ходи,повороти, спуски,підйоми, гальмування; 

виконує вправи у  воді:багаторазові видихи у воду; 

вправи для оволодіння рухами ногами  у плаванні 

стилями кроль на грудях та кроль на спині; вправи 

для оволодіння рухами руками як у плаванні 

стилем кроль на грудях; плавання; * 

дотримується правил безпечної поведінки для 

себе та однокласників у воді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправи для формування постави і 

профілактики плоскостопості. 

 

 

 

 

 

 

 

Загальнорозвивальні вправи в русі, з 

предметами, вправи на відчуття 

правильної постави;вправи для 

профілактики плоскостопості. 

 

 

 

 

Вправи для оволодіння навичками 

пересувань на лижах. 

Вправи для оволодіння навичками 

плавання. * 

 

 

 

 

Правила безпечної поведінки на воді. 

Ігрова та змагальна діяльність 

бере участь у рухливих іграх та естафетах, Рухливі ігри та естафети. 



виконуючи різні ролі в процесі рухливих ігор; 

дотримується правил безпечної поведінки для 

себе та однокласників у процесі рухової та 

змагальної діяльності. 

 

Правила безпечної поведінки в процесі 

рухової та змагальної діяльності. 

3 клас 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 

Зміст навчання 

Рухова діяльність 

має уявлення про історію виникнення Олімпійських 

ігор; 

називає олімпійське гасло та символ Олімпійських 

ігор; 

пояснює вплив позитивних та негативних чинників 

на стан здоров'я учнів; 

 

добираєспортивний інвентар відповідно виду 

спорту;  

 

контролює свій фізичний стан за частотою 

серцевих скорочень,  диханням та самопочуттям 

перед фізичними навантаженнями в процесі та 

після занять; 

 

виконуєорганізовуючі вправи команди на  

перешикування з однієї шеренги уступами за 

розрахунком 9, 6, 3, на місці; 

 

виконуєзагальнорозвивальні вправи з предметами 

(малі м’ячі, скакалки)  та без предметів; 

 

розрізняє та виконує присідання, виси,  

упори:присідання,нахили тулуба у сіді з різними 

положеннями ніг; перехід із сіду на правому стегні 

у сід на лівому стегні; виси  та упори – згинання і 

розгинання рук в упорі на стегнах, в упорі лежачи; 

перехід із упору присівши в упор стоячи, із упору 

лежачи в упор лежачи боком і навпаки; упор на 

перекладині;  

виконуєелементи акробатики: перекид назад в упор 

стоячи на колінах, в упор присівши; два перекиди 

вперед; “міст” із положення лежачи; 

володіє навичками пересувань: ходьба по 

гімнастичній лаві з високим підніманням стегна, 

бігдо 30 м, рівномірний біг  почергово з ходьбою до 

1200 м; рівномірний біг до 900 м;  

пересування танцювальними кроками: ритмічне 

поєднання рухів і кроків, підскоків; танцювальні 

імпровізаційні вправи босоніж;  

лазіння по похилій гімнастичній лаві (кут нахилу 45 

градусів) однойменним та різнойменними 

способами; лазіння по гімнастичній стінці 

Історія виникнення Олімпійських ігор. 

Символи, ритуали і церемонії 

Олімпійських ігор. 

Вплив позитивних та негативних чинників 

на стан здоров'я учнів. 

Спортивний інвентар для різних видів 

спорту. 

 

Оцінка фізичного стану за частотою 

серцевих скорочень,  диханням та 

самопочуттям в процесі занять фізичною 

культурою.  

Культура рухів з елементами гімнастики: 

організовуючі вправи. 

 

Загальнорозвивальні вправи з предметами 

(малі м’ячі, скакалки)   та без предметів. 

 

Фізичні вправи: присідання, нахили, виси  

та упори. 

 

 

 

 

 

 

 

Елементи акробатики. 

 

 

Вправи для оволодіння навичками 

пересувань (ходьба, біг). 

 

Пересування танцювальними кроками. 

 

Лазіння різними способами по 

гімнастичній лаві, гімнастичній стінці. 

 

 

 

Лазіння по канату.  

 

 



різнойменними та однойменним способом (вгору,  

вниз, по діагоналі, праворуч, ліворуч); лазіння по 

канату, закріпленому над похилою гімнастичною 

лавою (лежачи на спині на похилій лаві);  

володіє навичками метання м’яча у вертикальну 

ціль (мішень 1х1 м) на висоті 3 м з відстані 3 – 4 м 

на дальність відскоку; метання м’яча з різних 

вихідних положень; 

виконує вправи з великим м’ячем:елементами 

баскетболу – тримання баскетбольного м’яча; 

передачі м’яча двома руками від грудей на місці; 

ловіння м’яча; передачі м’яча двома руками від 

грудей у ціль і ловіння його після відскоку від 

підлоги; ведення м’яча на місці та під час ходьби 

правою та лівою рукою; елементи футболу – удари 

м’яча внутрішньою та середньою частиною 

підйому по нерухомому м’ячу у вертикальну ціль 

(смуга шириною 1,5 м, довжиною 8-10 м) та 

горизонтальну ціль (смуга шириною 1,5 м, 

довжиною 8-10 м), ведення м’яча вивченими 

способами між стійками і їх обведенням; 

жонглювання м’ячем (хлопці), повітряною кулькою 

(дівчата); 

застосовує вивчені прийоми в іграх з міні-

баскетболу та міні-футболу; 

виконує стрибки: зі скакалкою на одній, двох 

ногах; 

стрибки у висотуз прямого розбігу (через гумову 

мотузку) способом “зігнувши ноги”; стрибки у 

довжину з місця, з розбігу 5-7 кроків способом 

“зігнувши ноги”; стрибки “у кроці”; 

 

виконує фізичні вправи для розвитку фізичних 

якостей:сили– у висі піднімання зігнутих і прямих 

ніг до кута 90 градусів; у положенні лежачи на 

спині піднімання прямих ніг до кута 90 градусів; у 

положенні лежачи на спині згинання і розгинання 

рук, утримуючи обтяження до 1 кг; підтягування у 

висі лежачи на низькій перекладині;  

швидкості – біг за м’ячем, обручем, що котиться; 

прискорення до 10 м; підкидання і ловіння малого 

м’яча почергово правою і лівою рукою;  

витривалості – рівномірний біг у повільному темпі 

до 6 хв. (з можливим переходом на ходьбу, 

враховуючи індивідуальні особливості учня);   

гнучкості – рухи руками, ногами і тулубом з 

поступовим збільшенням амплітуди рухів; вправи 

біля гімнастичної стінки: пружинясті нахили 

тулуба, махи ногами у різних площинах; вправи на 

розтягування; викрути рук вперед і назад, 

тримаючи гімнастичну палицю або скакалку; 

координації – пересування по обмеженій і 

підвищеній опорі з подоланням перешкод; вправи зі 

Вправи для формування навичок володіння  

малим м’ячем. 

 

 

Вправи для формування навичок володіння  

великим м’ячем (елементи баскетболу). 

 

Елементи футболу. 

 

 

 

 

 

 

 

Гра в міні-баскетбол та міні-футбол. 

Вправи для оволодіння навичками 

стрибків. 

Стрибки у висотуз прямого розбігу 

“зігнувши ноги”.  

Стрибки у довжину з місця і розбігу.  

 

 

Фізичні вправи для розвитку сили. 

 

 

 

 

 

Фізичні вправи для розвитку швидкості. 

 

 

Фізичні вправи для розвитку 

витривалості. 

 

 

Фізичні вправи для розвитку гнучкості. 

 

 

 

 

 

Фізичні вправи для розвитку координації. 



зміною положення тіла у просторі;“човниковий “ 

біг 4 х 9 м; 

добираєтавиконує фізичні вправи для формування 

правильної постави і профілактики 

плоскостопості:вправи для м’язів шиї, плечового 

пояса, верхніх кінцівок, 

спини, живота, тулуба та нижніх кінцівок; 

загальнорозвивальні вправи в русі: ходьба, біг, 

стрибки, випади, повороти тулуба під час бігу, 

вправи на координацію, викрути тулуба; 

загальнорозвивальні вправи з предметами: 

з гімнастичними палицями, м’ячами, зі скакалками, 

обручами, мішечками піску на голові під час 

ходьби; 

вправи для попередження плоскостопості: ходьба, 

біг на носках, ходьба перекатами з п’яти на носок, 

“гусінь”, “ведмідь клишоногий”, стрибки; 

 

володіє навичкамипересувань на лижахвивченими 

ходами (одночасний, безкроковий, поперемінний, 

двокроковий) на відстань до 1000 м; спуски у 

низькій стійці; підйоми “драбинкою”; гальмування 

“плугом”; “напівплугом”;* 

 

виконує вправи у воді – стрибок у воду з бортика; 

багатократні видихи у воду із зануренням; рухи 

руками і ногами як у плаванні стилем кроль на 

грудях; узгодження рухів руками із диханням; 

ковзання на грудях з наступним підключенням 

роботи   ніг, рук і дихання; подолання дистанції до 

15 м вивченим способом. * 

дотримується правил безпечної поведінки для себе 

та однокласників у воді. * 

Фізичні вправи для формування постави і 

профілактики  

плоскостопості. 

 

Загальнорозвивальні вправи в русі. 

Вправи на координацію. 

Загальнорозвивальнівправиз предметами. 

 

 

Вправи для попередження плоскостопості. 

 

 

Вправи для оволодіння навичками 

пересувань на лижах (одночасний, 

безкроковий, поперемінний, двокроковий). 

* 

 

 

Вправи для оволодіння навичками 

плавання. * 

 

 

 

 

 

 

Правила безпечної поведінки на воді. 

Ігрова та змагальна діяльність 

бере участьу рухливих, спортивних іграх та 

естафетах,   ефективно взаємодіє з однолітками для 

досягнення спільних командних цілей. 

дотримується правил безпечної поведінки для себе 

та однокласників у процесі рухової, ігрової та 

змагальної діяльності. 

Рухливі ігри.  

Техніка і тактика спортивних ігор 

(баскетбол, футбол). 

Правила безпечної поведінки в процесі 

рухової, ігрової та змагальної діяльності. 

 

 



4  клас 

Очікувані результати навчанняздобувачівосвіти Змістнавчання 

Руховадіяльність 

має уявлення про фізичне виховання в Запорізькій Січі;розумієроль 
фізичних вправ для розвитку кістково-м'язової,серцево-

судинноїтадихальноїсистемиорганізму[4ФІО2.2]; 

володіє навичками моделювання рухової діяльності відповідно 

довизначенихнавчальнихзавдань[4ФІО1.2]; 

виконуєорганізовуючівправиперешикуванняізколонипоодномувколо

нуподва(чотири)дробленнямізведеннямі,навпаки,ізколонипо два 
(чотири) розведенням і злиттям; поняття про частини і 

точкирозміткигімнастичноїзали[4ФІО1.1]; 
виконує загальнорозвивальні вправи в парах, з великими м’ячами, 
зобручами,згантелями(вагою 500г)[4ФІО 1.3]; 

розрізняєтавиконуєсідногинарізнонапаралельнихбрусах(хлопці);вис

итаупори–упорнанизьких паралельнихбрусах;махом однієї та 
поштовхом другої ноги переворот в упор на 

низькійперекладині(хлопці);махомоднієїтапоштовхомдругоїногипер

еворотвупорнанижнюжердину(дівчата);ізупорунанизькій 
перекладині (хлопці) і на нижній жердині (дівчата) зіскок 
зповоротом на 90градусів[4ФІО1.2]; 

ФізичневихованнявЗапорізькійСічі. 

Рольфізичнихвправдлярозвиткукіст
ково-м'язової,серцево-судинної та 

дихальної системиорганізму. 
Закономірності 

моделюванняруховоїдіяльності 

Культурарухівзелементами 
гімнастики: організовуючі 
вправи.Загальнорозвивальні вправи 

впарах,звеликимим’ячами,зобручам

и, з гантелями (вагою 500г). 
Фізичні вправи на 

низькихпаралельнихбрусах. 

елементиакробатики:“міст”ізположеннястоячи(здопомогою); Елементи акробатики. 
стійканаголовійрукахіззігнутиминогами(хлопці,здопомогою)  

[4ФІО 1.2];  

володієнавичкамипересувань:ходьбапоспіралі;шеренговим  

кроком;  

бігпослабопересіченіймісцевостідо1000м;біг30мзнизького Вправидляоволодіння 
старту;бігпопрямій; фінішування; бігзізміноюлідера[4ФІО1.1]; навичкамипересувань(ходьба, 

танцювальнікроки:“бігунець”;“голубець”;ритмічнізавдання; біг). 
фрагменттанцю“Гопак”(32такти)[4 ФІО 1.1];  

лазінняповертикальномуканатувтриприйоми;лазінняпо Танцювальнікроки. 

горизонтальномуканату; подоланнялазінням[4ФІО1.1]; Лазінняповертикальномута 

володієнавичкамивиконаннявправзмалимм’ячем:метанням’яча горизонтальномуканату. 
увертикальну ціль (мішень1х1м)нависоті3мзвідстані3–4  

мнадальністьвідскоку;метанням’ячазрізнихвихіднихположень Вправидляформуваннянавичок 

[4ФІО 1.2];[4ФІО1.3]; володіннямалимм’ячем. 

виконуєвправизвеликимм’ячем:елементибаскетболу–ловінняі  

передачім’ячадвомарукамивідгрудейнамісцітаврусі(упарах,  

трійках,колонах);ловінняіпередачім’ячаоднієюрукоювідплеча;  

веденням’ячаправоюілівоюрукоюіззміноюнапрямку, швидкості, Вправидляформуваннянавичок 

висотивідскоку,зобведеннямстійок;кидким’ячаукошикз володіннявеликимм’ячем 

близькихтасередніхдистанційоднієюрукоювідплеча;[4ФІО1.2]; (елементибаскетболу). 
[4ФІО1.3];  

елементифутболу–удари м’ячавивченимиспособаминаточність; Елементифутболу. 

фінти “відходом”, “ударом”, “зупинкою”; віднімання м’яча  

вибиваннямусуперника[4ФІО1.2];[4 ФІО1.3];  

елементигандболу–ловінням’ячадвомаруками;передачім’яча Елементигандболу. 

однієюрукоюнамісці(впарах,трійках,колі);кидокм’ячазігнутою  

рукоюзверху;веденням’ячаправоюілівоюрукою;[4ФІО1.2];[4 Гравміні-баскетбол, міні-футбол 
ФІО 1.3]; таміні-гандбол. 

застосовуєвивченіприйомивіграхміні-баскетболу,міні-футболу Стрибкизіскакалкою. 

таміні-гандболу[4ФІО1.3];[4ФІО3.2];[4ФІО3.2]; [4 ФІО3.3]; Cтрибкиувисотуз розбігу 
виконує:стрибкизіскакалкоюнаодній,двохногах,обертаючи способом“переступання”. 

скакалкувпередіназадзпроміжнимитабезпроміжнихстрибків; Стрибкиудовжинузрозбігу 

стрибки,обертаючискакалкувпередізперехрещуваннямрук способом“зігнувшиноги”. 



(дівчата)[4 ФІО1.1];  

стрибкиувисотузрозбігуспособом“переступання”[4 ФІО1.1];  

стрибки у довжину з розбігу 7–9 кроків способом “зігнувши 
ноги”[4ФІО1.1]; 

 

виконує фізичні вправи для розвитку фізичних якостей: сили –
загальнорозвивальні вправи з набивними м’ячами (вага – 1 кг), 

згантелями(вага–500г);сидячизгинаннятарозгинанняруквупоріззаду 

(руки на гімнастичній лаві); утримування ніг під кутом 

45градусівуположеннілежачинаспині[4ФІО2.3]; 
швидкості – біг з високим підніманням стегна через 

предмети(кубики, набивні м’ячі тощо); біг з різних вихідних 

положень надистанцію 10-15 м; біг з прискоренням за сигналом; 
багатократнікидки м’яча у стіну в максимальному темпі [4 ФІО 

2.3];витривалості–повторнийбіг3-5 х30;стрибки 

зіскакалкоюдо2хв.;рівномірнийбігдо6хв[4ФІО2.3]; 
гнучкості –  вправи  на  розтягування
 впарах;пружинчастіпохитуванняуположенні“шпагат”(ур
ізнихплощинах);нахилитулубаназадурізнихвихіднихположеннях(ізд
опомогою);пружинчастінахилитулубаізрізнихвихіднихположень[4ФІ
О2.3];координації – подолання смуги перешкод (разом 
закробатичнимиелементами,висамиперелізаннями);“човниковий”біг 
[4 ФІО2.3]; 

Фізичні вправи для розвиткусили. 

 

Фізичні вправи для 
розвиткушвидкості. 

 

 

Фізичні вправи для 
розвиткувитривалості. 

 
Фізичні вправи для 
розвиткугнучкості. 

Фізичні вправи для 

розвиткукоординації. 

складаєтавиконуєкомплексифізичнихвправнаформуванняправильної

поставитазапобіганняплоскостопості; 

дотримуєтьсявимогщодопослідовностівиконаннявправнаформуван

ня правильної постави та запобігання плоскостопості [4ФІО 

1.2];[4ФІО2.2]; 
володіє навичкамипересуваньналижахдо1200 мвивченимиходами; 

лижніходи –одночасніходи;навпереміннийдвокроковий хід; 

спуски – вибір стійкивідповіднодовисотисхилу; 
підйоми–“ялинкою”;вибірспособупідйому, залежновідрельєфусхилу; 

гальмування вивченими способами; * [4 ФІО 1.1]; [4 ФІО 
3.2];виконує вправи у воді – ковзання на спині (руки притиснуті 

дотулуба);  ковзання  на  спині (руки притиснуті до тулуба) 

зпідключенням роботи ніг як під час плавання способом на 
спині;ковзання на спині з підключенням роботи ніг як під час 

плаванняспособомкрольнаспиніігребкаоднієюрукою, 

одночасногогребкаобома руками, навперемінного гребка правою та 

лівою рукою;подоланнядистанціїдо25м;* 
[4ФІО 1.1]; 

дотримуєтьсяправилбезпечноїповедінкидлясебетаоднокласниківнав
оді[4ФІО3.2] 

Комплексифізичнихвправнаформув

ання правильної постави 
тазапобігання

 плоскостопості.

Правиладотриманнявимогщодопосл
ідовності виконання вправ 

наформування правильної постави 

тазапобіганняплоскостопості. 
Вправи для оволодіння 

навичкамипересувань на лижах: 

лижні 

ходи,спуски,підйоми,гальмування.* 

 

Вправидляоволодіннянавичкамипла

вання.* 

 

 

 

 

 
Правила безпечної поведінки 
наводі. 

Ігроватазмагальнадіяльність 

бере участь у рухливих іграх, спортивних іграх та 

естафетах,виконуючирізніролівпроцесірухливихтаспортивнихігор[3
ФІО1.3];[3ФІО3.1];[3ФІО3.3]; 

дотримуєтьсяправилбезпечноїповедінкидлясебетаоднокласниківупр

оцесірухової,ігровоїтазмагальноїдіяльності[3ФІО3.2] 

Рухливіігри. 
Технікаітактикаспортивнихігор(бас
кетбол,футбол,гандбол,волейбол). 

Правилабезпечноїповедінкивпроцес

ірухової,ігровоїта 
змагальноїдіяльності. 

 

 



ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ 

Пояснювальна записка 

Курс «Фінансова абетка» (2 клас) та «Фінансова арифметика» (3 клас)  – 

основоположна частина фінансової грамотності учнів початкової школи. Цей курс 

у системі фінансової освіти ґрунтується на відповідному змісті Базового 

компонента дошкільної освіти (освітні лінії 3.1. «Особистість дитини», 3.2. 

«Дитина в соціумі») та навчальних програм для учнів 2-го класу загальноосвітніх 

навчальних закладів, розробленими на виконання Державного стандарту 

початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.04.2011 № 462. 

Фінансова грамотність допомагає навчити дітей розрізняти найбільш 

поширені фінансові терміни, розуміти їх зміст і грамотно оперувати ними у 

повсякденному житті. 

Мета курсу – формування громадянської та соціальної компетентностей учнів 

на основі засвоєння ними базових фінансових знань та практичних навичок, їх 

використання у житті, сприяння соціальній адаптації учнів молодших класів в 

умовах ринкового середовища, що сприяє психічному і соціальному розвитку 

дитини як особистості і громадянина. 

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань: 

 формування фінансових, соціальних громадянських компетентностей 

молодших школярів у їх грамотному ставленні до особистих фінансів та 

позитивному ставленні до самого себе як невід’ємної складової соціальної 

спільноти; 

 виховання соціально-активної особистості, яка усвідомлює себе як 

громадянина демократичного суспільства; 

 оволодіння навичками колективної праці, роботи в групах, що сприяють 

розвитку міжособистісного спілкування як основи взаєморозуміння міжлюдьми; 

 випробування соціальних ролей, де можна виявити навички фінансово-

грамотної поведінки молодшогошколяра; 

 формування грамотної фінансової та споживчої культури учня початкової 

школи. 

Особливість методики проведення уроків з курсу «Фінансова абетка» 

вимагає організації ігрової, індивідуальної та колективної діяльності учнів, 

базується на взаємодії вчителя з учнями і учнів між собою, що характеризується 

застосуванням інтерактивних методів навчання. 

Показниками успішної соціальної адаптації дитини є її активність 

позитивний самопрояв, набуття відповідного досвіду. Лише успішна адаптація в 

молодшому віці сприяє подальшому розвитку дитини як особистості в 

майбутньому. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів повинно мати заохочувальний 

характер, і здійснюватися у вербальній формі. 

 

 

 



2 клас 

«ФІНАНСОВА АБЕТКА»  

17 год. (0,5 год. на тиждень) 

№ 

уро- 

ків 

Назва теми, 

зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

Розділ I. Я І МОЯ СІМ’Я 

6 год. 

1. Тема 1. Моя анкета.Анкета та її складові. 

Особисте опитування. 

Отримання відомостей про опитуваного. 

Об’єднання груп за спільними інтересами за 

результатами опитування. 

Мета проведеного опитування. 

Учень/учениця: 

розуміє значення анкети як основу 

самоусвідомлення для 

формуванняпозитивної самооцінки; 

усвідомлює себе як особистість, яка є 

невід’ємною складовою соціуму; 

розвиває риси характеру, що 

сприяютькомфортним взаємовідносинам 

особистостівколективі. 

2. Тема 2. Що таке багатство і як стати 

багатим. 

Багатство, бідний, багатий. Духовне і 

матеріальне багатство. 

Риси характеру людини, що сприяють її 

добробуту. Риси характеру, що утруднюють 

процес збагачення людини. 

Праця (розумова і фізична) як основне 

джерело збагачення людини і її майбутнього 

добробуту. 

Учень/учениця: 

має уявлення про багатство та його 

складові; 

називає позитивні риси характеру, що 

сприяють духовному і матеріальному 

збагаченню людини; 

виховує в собі працелюбність, що є 

запорукою збагачення. 

3. Тема 3. Коло витрат моєї сім’ї. 

Видатки (витрати). Обов’язкові

 витрати. Непередбачувані 

витрати в життілюдини. 

Необов’язкові витрати сім’ї. 

Учень/учениця: 

має уявлення про витрати та їх види; 

розрізняє обов’язкові витрати, 

непередбачувані витрати, 

необов’язкові витрати; встановлює зв’язок

 між 

витратами тапотребами людини. 

4. Тема 4. Гроші, звідки вони беруться. 

Гроші: їх суть і види. 

Товарні гроші, символічні гроші, обмін. 

Особиста фінансова безпека. 

Учень/учениця: 

має уявлення про гроші та їх 

використання; 

пояснює різницю між товарними та 

символічними грошима; 

  Наводить прикладитого, що неможливо 

купити загроші; 

Дотримуєтьсяправил 

особистої фінансової безпеки. 

5. Тема 5. Доходи моєї сім’ї. 

Дохід. Доходи сім’ї. 

Зарплата як форма оплати за

 виконану роботу. 

Учень/учениця: 

має уявлення про доходи сім’ї; 

розрізняєпоняття доходуі зарплати; 

наводить прикладидоходів своєї сім’ї. 



6. Тема 6. Економія і збереження як форми 

заощаджень. 

Ощадливість заощадження, економія витрат. 

Побутові витрати (вода, тепло, 

електроенергія ін.). 

Необхідність збереження природних 

ресурсів. 

Учень/учениця: 

має уявлення про заощадження та 

економію витрат; 

розуміє значення економії в побуті; 

дотримується правил економії та 

ощадливості; 

оцінює власний внесок у 

збереженняприродних ресурсів. 

Розділ II. Я ТА ІНШІ ЛЮДИ 

2 год. 

7. Тема 7. Компанія – колектив однодумців. 

Колектив, компанія (компанія друзів, компанія-фірма),компаньйон. 

Спільні інтереси. Спільна діяльність. Спільна 

гра. 

Учень/учениця: 

має уявлення про компанію як колектив 

однодумців; 

розрізняєпоняття«компанія друзів», 

«компанія як фірма»; наводить приклади 

компаній в різних сферахжиття; 

набуває навиківколективної праці, роботи 

вгрупах. 

8. Тема 8. Меценатство і благодійність. 

Поняття доброчинності як базової потреби 

людини. Види доброчинності. 

Меценатство як форма доброчинності. 

Українські благодійники та меценати. 

Учень/учениця: 

має уявлення про 

доброчинність; 

усвідомлює необхідність 

доброчинності для суспільства талюдини; 

шукає інформацію (за завданням учителя) 

про відомих меценатів; 

наводить приклади про відомих 

меценатівУкраїни. 

Розділ III. Я – ГРОМАДЯНИН. УСТАНОВИ ДЕРЖАВИ 

2 год. 

9. Тема9.Національний банк і  

банки в Україні. 

Банк, суть роботи банку. 

Призначення Національного банку України 

як головного банкудержави. 

Банки у моєму місті (моїй місцевості). 

Учень/учениця: 

має уявлення, що таке банк; розуміє суть 

роботи банку; наводить

 прикладивидів 

роботибанку; 

шукає інформацію (за завданням учителя) 

про діяльність банків усвоїй 

місцевості. 

10. Тема10.Податки, їх призначення в державі. 

Держава, громадянин, податок. 

Сплата податку –обов’язок

 кожного громадянина. 

Без податку – нема достатку. Доходи і 

витрати держави. 

Учень/учениця: 

має уявлення  про поняття 

держава», «громадянин», 

«податок; 

розуміє, що податок є основною формою 

доходу держави; 

досліджує взаємозв’язок між 

поняттями  «держава», 

«громадянин», «податок». 

Розділ IV. Я – СПОЖИВАЧ 

3 год. 



11. Тема 11. Реклама як засіб для привернення 

уваги. 

Реклама, мета реклами. Шкідлива, корисна 

реклама. 

Створення власної реклами. 

Учень/учениця: 

має уявлення про рекламу як форму 

привертання уваги споживачів; 

розуміє призначення реклами; наводить 

приклади реклами; презентує власну 

рекламу. 

12. Тема 12. Споживач– «король» ринку. 

Споживач, споживання. 

Якісний товар, неякісний товар. 

Товари, що підлягають/не 

підлягають поверненню. 

Учень/учениця 

Має уявленняпро поняття 

«споживач», «споживання», 

«якісний товар»,«неякісний товар»; 

розрізняє товари, які можна повернути, і 

ті, які не підлягають обміну; 

моделює життєву ситуацію: 

«споживач як покупець». 

13. Тема 13. Товар, його ціна. Товар, його 

основна властивість. Види товарів за 

призначенням. 

Ціна товару, її складові. 

Учень/учениця: 

має уявлення про поняття 

«товар», «ціна товару»; розрізняєтовари

 за призначенням; 

Знаходить інформаціюпро 

призначеннятоварів. 

Розділ V. Я І МОЇ ПЕРЕМОГИ 

4 год. 

14. Тема 14. Успішні люди України і їх місце 

у світовій спільноті. 

Успіх, успішна людина. Основні складові 

успіху. 

Як стати успішною людиною. Успішні люди 

сучасності. 

Учень/учениця: 

Має уявленняпро поняття 

«успішна людина»; 

визначає складові успіху людини; 

шукає         інформацію за 

(завданням учителя) про успішнихлюдей; 

наводить приклади успішних людей 

України. 

 

 

15. Тема 15. Фінансова абетка – першікроки 

до пізнання, успіху і добробуту. 

Фінансова абетка. 

Фінансова грамотність школяра. 

Фінансова грамотність – основа добробуту 

сім’ї. 

Учень/учениця: 

Має уявленняпро  основні 

Поняття фінансової 

грамотності; 

Усвідомлює необхідність у 

подальшому розширенні знань 

з фінансової грамотності; 

Вчиться узагальнювати і 

Систематизувати отримані 

знання; 

практикує впровадження знань 

З фінансової грамотності у 

життя. 



16. Тема 16. Я і мої перші досягнення 

(усвідомлюю – думаю - дію – розвиваюся). 

Мої досягнення сьогодні.

 Наміри на 

майбутнє. 

Що я для цього роблю. 

Учень/учениця: 

усвідомлює свої досягнення у 

різних формах діяльності; 

презентує себе урезультатах 

своєї роботи; 

здатний дотримуватися певних 

Принципів фінансової 

грамотності; 

Прагне вдосконалюватися у 

подальшому житті. 

17. Резервний урок. 

(Екскурсія у відділення банку чи 

регіональне 

Відділення Державної фіскальної служби 

України). 

Урок-практикум.* 

Створення колективного

 колажу «Я 

зрозумів… Ми побачили… Нам цікаво…». 

Учень/учениця: 

Працює з інформацією 

Відповідно до поставленого 

завдання; 

Вчиться систематизувати 

отриману інформацію; 

Набуває навиків колективної 

праці, роботи в групах; 

Розвиває в собі творче 

мислення. 

 

«ФІНАНСОВА АРИФМЕТИКА» 

3 клас 
17 год. (0,5 год. на тиждень) 

№ 

уро- 

ків 

К-ть 

год. 

Назва теми, 

зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до 

рівнязагальноосвітньої підготовкиучнів 

Розділ I. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ 

6 год. 

1. 1 Тема 1. Господарська діяльність 

та її види. 

Поняття господарської діяльності. 

Види господарської діяльності у 

місті та види господарської 

діяльності у сільській місцевості. 

Знаходження частини числа на 

прикладах господарської 

діяльності. 

Учень/учениця: 

Розуміє поняття«господарська 

діяльність»; розрізняєвиди господарської 

діяльності; розуміє утворення частин; 

визначає кількість певних частину цілому 

на прикладахгосподарської діяльності. 

2. 2 Тема 2. Що потрібно для 

виробництва товарів. 

Поняття виробництва. 

Сировина, праця, знаряддя праці 

(капітал) як складові виробництва 

товарів. 

Кількісні показники величини 

сировини, матеріалів, необхідних 

для виготовлення товарів. 

Порівняння кількісних показників 

величин. 

Розв’язування нерівностей 

способом добору. 

Учень/учениця: 

має уявлення про окремі 

складовівиробництва товарів; 

порівнюєкількісні показники величин; 

розв’язує нерівності 

способомдобору. 



3. 1 Тема 3. Продуктивність праці, 

виробіток, витрати часу та їх 

взаємозв’язок. 

Продуктивність праці, виробіток, 

витрати часу – взаємозв’язок між 

величинами (трійки 

взаємопов’язаних величин). 

Учень/учениця: 

Розумієпоняття 

«продуктивність  праці», 

«виробіток», «витрати часу»; 

встановлює взаємозв’язок між 

продуктивністю праці і витратами часу; 

виховує у собі здатність раціонально 

використовувати час. 

4. 1 Тема 4. Сільське господарство 

як вид людської діяльності. 

Сільськегосподарство.Вирощуван

нярослин і розведення тварин – 

складові сільського господарства. 

Учень/учениця: 

розуміє поняття «сільське 

господарство»,«фермерське 

господарство»; 

  Фермерське господарство як 

найпростіша 

форма господарювання. 

Периметр геометричних фігур на 

прикладі земельних ділянок. 

характеризує процес 

вирощування рослин і розведення тварин 

як складовісільського господарства; 

розраховуєвеличини периметра 

геометричних фігур(прямокутника, 

квадрата) наприкладі 

земельних ділянок. 

5. 1 Тема 5. Транспорт – 

перевезення пасажирів і 

вантажів. 

Транспорт, види транспорту: 

сухопутний, водний, повітряний. 

Розрахунок маси вантажів та 

кількості пасажирів при 

перевезеннях. 

Визначення відрізків автошляхів, 

висоти польоту, швидкості руху 

транспортних засобів. 

Учень/учениця: 

Розумієпоняття«транспорт»; 

розрізняє види транспорту; розраховує 

масу вантажів та кількість пасажирів при 

перевезеннях; 

визначаєвідрізки 

автошляхів, висоту польоту,швидкість 

перевезення. 

Розділ II. РОЗПОДІЛ І ДОХОДИ В ГОСПОДАРСТВІ 

3 год. 

6. 1 Тема 6. Звідки беруться доходи. 

Дохід від використання землі та її 

надр (корисних копалин). 

Дохід на гроші. 

Розрахуноквеличиндоходу таїх 

порівняння. 

Учень/учениця: 

розуміє поняття «дохід»; має уявлення про 

доходи від використання земліі капіталу; 

розраховуєтапорівнює величинидоходу. 

7. 1 Тема 7. Зарплата

 якдохідкожного 

працюючого. 

Заробітна плата, її види. 

Погодинна оплата праці, оплата 

праці за виконану роботу. 

Загальні прийоми розв’язування 

задач про оплату праці. 

Учень/учениця: 

розуміє поняття «заробітна плата»; 

розрізняє видизаробітної плати; 

проводитьпрості розрахунки і записує 

розв’язок задачіз 

поясненням на визначення розміру 

заробітної плати. 



8. 1 Тема 8.Прибуток–винагорода 

підприємця. 

Виручка підприємця і її складові. 

Витрати і прибуток підприємця. 

Визначення розміру прибутку 

підприємця. 

Учень/учениця: 

Розрізняєпоняття 

«виручка» і«прибуток підприємця»; 

визначає розмір прибутку підприємця; 

   Спів ставляє розмірприбутку і витрат. 

Розділ III. ТОВАРНО-ГРОШОВИЙ ОБМІН 

3 год. 

9. 1 Тема 9. Товари та їх корисність 

для людини. Складені задачі. 

Товари та їх види. Продовольчі 

товари і промислові товари. 

Розв’язування складених задач. 

Учень/учениця: 

розуміє поняття «товар»; 

розрізняєпоняття «продовольчі 

товари»,«промислові товари»; 

порівнюєкорисність товарів; 

розуміє і використовує у розв’язанні 

практично зорієнтованих задач 

інформаціютаблиць. 

10. 1 Тема 10. Ціна, кількість і 

вартість товару як трійка 

взаємопов’язаних величин. 

Ціна, кількість і вартість товару як 

взаємозв’язані величини в 

економіці і в математиці. 

Учень/учениця: 

розуміє взаємозв’язок між категоріями 

ціна, кількість, вартість товару; 

наводитьприклади формування ціни 

товару; аналізує характер зміни 

однієї величини  залежно від зміни 

іншої. 

11. 1 Тема 11. Витрати споживача на 

придбання товару. Додавання і 

віднімання іменованих чисел. 

Витрати учня, доцільність 

покупок. Арифметичні дії з 

іменованими числами на 

прикладах купівлі і 

продажутоварів. 

Порівняння величин витрат. 

Учень/учениця: 

Має розширене уявлення 

про витрати споживача; 

здійснює прості дії з іменованими числами 

на прикладах купівлі і продажу товарів; 

наводить приклади витрат на придбання 

товару. 

Розділ IV. СПОЖИВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРІВ 

3 год. 

12. 1 Тема 12. Споживання товарів і 

здоров’я людини. 

Споживання товарів. 

Чи усі товари корисні для 

людини. Що ми їмо і скільки. 

Оцінювання упаковки товару. 

Порівняння іменованих чисел, 

поданих в одиницях маси. 

Учень/учениця: 

Маєуявлення про 

взаємозв’язоктоварівіз здоров’ям людини; 

порівнює іменовані числа, подані в 

одиницях маси; застосовуєотриману 

інформаціюуповсякденному житті. 



13. 1 Тема 13. Маркування товарів. 

Графічні символи в маркуванні. 

МаркуваннятоваріввУкраїнііза 

кордоном. 

Графічні символи у маркуванні 

товарів. Геометричні фігури. 

Учень/учениця:Має уявленняпро 

маркування товарів; 

розрізняє окремі графічні символи (коло, 

круг трикутник, многокутник) у 

маркуванні товарів; 

наводитьприклади маркування товарів в 

Україні. 
  

14. 1 Тема 14. «Зелене споживання» - 

запорука збереження довкілля. 

«Зелене споживання». 

Вплив людини на довкілля. Як не 

зашкодити природі. 

Прості та складені сюжетні задачі, 

пов’язані зі збереженням 

навколишнього середовища. 

Учень/учениця: 

Розумієпоняття«зелене споживання»; 

розв’язує сюжетні задачі; 

формує у собі екологічно- дружній підхід 

до споживання. 

Розділ V. ГРОШІ ЯК ОБ’ЄДНУЮЧА ЛАНКА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3 год. 

15. 1 Тема15.Грошовіодиниці. 

Співвідношення між грошовими 

одиницями. 

Гроші, їх види.Грошові одиниці. 

Взаємозв’язок і 

співвідношенняміж грошовими 

одиницями (гривня,копійка). 

Учень/учениця: 

розуміє поняття «гроші»; 

наводитьприклади використання різних 

видів грошей уповсякденному житті; 

перетворюєбільші одиниці вартості на 

менші  і навпаки. 

16. 1 Тема 16. Фінансова грамотність 

– запорука вмілого 

використання грошей. 

Гроші як об’єднуюча ланка між 

виробниками і споживачами. 

Фінансова грамотність – запорука 

вмілого використання грошей. 

Задачі на знаходження суми і 

різниці. Прості та складені задачі 

про гроші. 

Учень/учениця: 

Має уявлення прорух грошей; 

оцінює свою фінансову грамотність у 

використанні грошей; 

розв’язує прості та  складені задачі 

прогроші. 

17. 1 Резервний урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опис модельних навчальних програм 
 

рекомендовані наказом Міністерства освіти і науки України 12.07.2021 № 

795 «Про надання грифа «РекомендованоМіністерством освіти і науки 

України»модельним навчальним програмамдля закладів загальної середньої 

освіти» 

 

«Українська література. 5-6 класи» 

(автори Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.) 

У формуванні цілісної особистості навчальному предмету «українська 

література» відводиться особлива роль. Література – це передусім  мистецтво 

слова, що відкриває дитині великий і прекрасний світ художньої творчості, 

поєднуючись із живописом,  музикою, архітектурою, скульптурою  в одне ціле. 

Цей світ навчає підростаюче покоління розуміти красу оточуючого середовища  й 

прагнути бути в гармонії з ним, формує здатність самому творити.  Література 

сприяє  розвитку внутрішнього світу особистості , її комунікативних умінь. Саме в 

спілкуванні учні набувають емоційно-ціннісний досвід, поглиблюють погляди на 

світ, засвоюють культурні традиції, розвивають власну культурну ідентичність і 

соціокультурну толерантність. 

Модельна програма  з української літератури, авторами якої є Чумарна  М. І. 

та Пастушенко М.Н., скерована на розвиток читацької грамотності учнів, набутої 

ними  в початковій школі, а також на розвиток художнього смаку та образного 

мислення дітей. Програма зорієнтована  на виховання вдумливого читача, здатного 

розуміти цінності, відображені в художніх  творах, а також аналізувати їх 

елементи, інтерпретувати та оцінювати. Одним із найважливіших пріоритетів 

програми є розвиток творчих здібностей школярів, їхнього емоційного інтелекту  

та адаптації  їх  до умов сучасного життя. Велика увага приділена формуванню в 

учнів активної громадянської позиції, патріотизму, відповідального ставлення до 

довкілля, поваги до культурних цінностей українського народу, його історико-

культурних надбань та традицій, державної мови. 

Програма побудована за тематично-жанровим і календарним принципами: від 

народних джерел до сучасної літератури. 

Відібрані для вивчення чудові твори, що мають великий пізнавальний, 

художній і ціннісний потенціал. Вони повністю відповідають віковим інтересам та 

інтелектуальним можливостям п‘ятикласників, а також усім завданням вивчення 

української літератури. 

Належна увага приділена вивченню теорії літератури, міжпредметним 

зв‘язкам. Мистецький контекст передбачає ознайомлення учнів з визначними 

творами образотворчого мистецтва, музики, кіно, що співзвучні з художніми 

текстами або виникли на їхній основі. 

Найефективнішими шляхом реалізації навчальної програми є коментоване 

читання, осмислення й аналіз художнього тексту, пояснення  твору позатекстовими 

матеріалами, ілюстрація його іншими видами мистецтв, співпраця й взаємодія, 

спостереження та дослідження,   творчість учнів за мотивами літературних творів і 

на основі власних життєвих вражень. 

 



 

«Українська мова 5-6 класи» 

(автори Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.) 

Мета мовнолітературної освітньої галузі - розвиток компетентних мовців і 

читачів із гуманістичним світоглядом,які володіють українською мовою, читають 

інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та сучасної художньої 

літератури (української та зарубіжних), здатні спілкуватися мовами корінних 

народів і національних меншин, іноземними мовами для духовного, культурного та 

національного самовираження та: міжкультурного діалогу, для збагачення 

емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування ціннісних 

орієтацій і ставлень. 

Сучасна українськомовна освіта має набути властивостей континуума, тобто 

мовні й мовленнєві знання, уміння й навички мають пронизувати всі сфери 

соціального організму, охоплювати життя й діяльність кожної людини протягом 

усього життя її. У програмі витримано рівновагу інформаційної й розвивальної 

функцій, що важливо для процесу організації й структурування навчального 

матеріалу. 

Мета навчання української мови - розвиток особистості здобувача освіти 

засобами предмета, а саме: 

-пізнання мови як цілісної системи, що забезпечує розвиток людини 

(мислення, пізнання світу самовираження і самовдосконалення, емоційний світ 

тощо) і функціювання суспільства; 

- формування компетентного мовця, носія духовності, культури й традицій. 

 

Відповідно до мети поставлено такі завдання: 

1) виховання ціннісного ставлення до української мови як державної; 

2) розкриття потенційних можливостей мови для життя і діяльності людини, 

суспільства; 

3) виховання потреби пізнавати мовне розмаїття (фонетичне, лексичне, 

фразеологічне, граматичне) й активнокористуватися ним, удосконалювати 

культуру усного й писемного мовлення; 

4) формування мовного чуття усвідомлення естетичної й культурної цінності 

мови; 

5) засвоєння знань, формування вмінь і навичок, необхідних для ефективної 

комунікації(Структура програми концентрично-спіральна, що забезпечує 

поступове розширення й поглиблення мовних знань,системне, а не епізодичне 

набуття пізнавального досвіду). 

Програму укладено з дотриманням таких принципів: 

- світоглядності (дібрані теми й поняття сприяють розвиткові в суб'єктів 

освітнього процесу наукового уявлення про мову, її функції, системний характер, 

багаті виражальні можливості, роль у житті й становленні людини тощо). 

- інструментальності (можливість застосування знань, умінь і навичок в усіх 

сферах життя людини), 

доступності (відповідність змісту віковим особливостям і рівневі розвитку 

учнів) 



- систематичності й логічної послідовності (змістовий компонент укладено з 

дотриманням логічної послідовності й взаємозв’язку)  

- соціалізації (знання, уміння й навички сприяють соціалізації учнів); 

- культуровідповідності (вивчаючи мову, її носії засвоюють притаманну її 

народові культуру). 

Кількість годин відповідає «рекомендованому» навчальному часові, який 

визначає Типова освітня програма,затвердженою наказом МОН від 19.02.2021 р. № 

235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів 

загальної середньої освіти». 

Змістовий компонент програми поділено на блоки: предметний, 

метапредметний й компетентісний. 

Пріоритети викладання предмета 

Важливим завданням у навчанні української мови сьогодні є вихід за 

межіакадемічності курсу, тобто зміна уявлення школярів про мову. Усвідомлення, 

що мова не лише складна система, але йживий організм, багатовіковий носій 

мудрості, хранителька унікальної української культури, надійний 

інструментпорозуміння, ефективний засіб самовираження, джерело естетичної 

насолоди. Її лексичні й фразеологічнізлитки фіксують норми і правила 

гармонійного спілкування, активне послуговування мовою гарантує розквіт 

держави ізбереження її кордонів. 

Програма покликана змінити ставлення до мови як суспільного явища і 

шкільного предмета, виховати новепокоління компетентних носіїв мови зі 

сформованим мовним чуттям, мовними смаками і мовною стійкістю. 

 

«Іноземна мова5-6 класи» 
(автори Зимомря І. М., Мойсюк В. А., Тріфан М. С.,Унгурян І. К., Яковчук М. В. ) 

 

Навчальна програма «Іноземна мова» визначає орієнтовну послідовність 

досягнення очікуваних результатів навчання учнів 5-9 класів з мовно-літературної 

галузі (іншомовна освіта), пропонований зміст Програми та види навчальної 

діяльності учнів, спрямовані на реалізацію очікуваних результатів. 

Пропонована Програма ґрунтується на принципах:  

- комунікативної спрямованості освітнього процесу для реалізації цілей і 

завдань навчального предмету «Іноземна мова»; 

 - особистісної орієнтації на учня/ученицю; - підтримки автономії 

учня/учениці; 

 - взаємопов’язаності (інтеграції) видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, 

говоріння, читання, письма) в освітньому процесі.          

Метою мовно-літературної освітньої галузі (іншомовна освіта) є розвиток 

компетентних мовців, здатних спілкуватися іноземними мовами для духовного, 

культурного та національного самовираження та міжкультурного діалогу, для 

збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування 

ціннісних орієнтацій і ставлень. 

Мета компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів 

5–9 класів полягає у спрямуванні навчального процесу на формування в учнів 

здатності цілісно поєднувати здобуті знання, сформовані уміння і навички, набутий 



навчальний досвід, світоглядні цінності, ставлення та переконання з активною 

творчою самостійною науково-дослідницькою діяльністю в межах окреслених 

навчальною програмою орієнтирів у процесі добору та використання мовного та 

інформаційного контенту для продукування усних і письмових текстів та для 

ідентифікації чужомовних висловлень у процесі їх сприймання (читання і 

слухання). 

«Навички 21 століття» (або життєві компетентності) необхідні для ефективної 

соціальної діяльності та втілення власного потенціалу в освіті, кар’єрі та житті 

загалом. 

1. Критичне мислення належить до діяльності, яка забезпечує здатність 

учнів логічно і послідовно мислити, міркувати про свої вчинки.  

2. Креативність являє собою здатність швидко генерувати нові ідеї і 

можливості та відповідно їх опрацьовувати.  

3. Уміння вчитися передбачає здатність учнів опановувати знаннями, 

уміннями і навичками, необхідними в їхній особистій та професійній 

життєдіяльності.  

4. Спілкування є життєвою компетентністю, що уможливлює обмін 

ідеями та інформацією, а також допомагає виражати почуття та емоції.  

5. Співпраця, поряд з умінням вирішувати проблеми, є також однією з 

ключових компетентностей 21-го століття, оскільки передбачає ефективний 

розподіл праці, використання інформації з різних джерел, урахування здобутків і 

досвіду інших.  

6. Соціальна відповідальність являє собою компетентність, яка розглядає 

шляхи розвитку уміння усвідомлювати свою належність до певної соціальної 

групи, свою роль у ній з глобальної точки зору, вносити позитивні зміни задля її 

розвитку та підтримувати її, а також уміння контактувати з представниками інших 

етнічних і культурних груп.  

7. Розвиток емоційного інтелекту є запорукою успішності учня будь-

якого віку, а емоційні навички визначають як соціальну, так і когнітивну складову 

його розвитку.  

Обов’язкові результати навчання та орієнтири для оцінювання іншомовної 

освіти (мовнолітературна галузь) Державного стандарту базової загальної 

середньої освіти зорієнтовано на Загальноєвропейські рекомендації з мовної 

освіти. Відповідно, встановлено рівень володіння іноземною мовою учнями : на 

кінець 6-го класу –рівень А2; на кінець 9-го класу – рівень В1. 

Зміст Програми спрямовано на формування таких мовленнєвих функцій: 

− описувати, розповідати, характеризувати; 

− порівнювати; 

− аргументувати свій вибір, власну точку зору; 

− запитувати і надавати інформацію; 

− розпитувати з метою роз’яснення та уточнення інформації; 

− просити про допомогу; 

− пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію; 

− висловлювати свої враження, почуття та емоції; 

− давати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям, фактам; 



− обмінюватися думками. 

1. Особливості добору та організації змісту навчання іноземної мови. 

Він враховує сучасні тенденції розвитку шкільної іншомовної освіти 

(компетентнісний, комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований, 

культурологічний підходи), метапредметні категорії, пов’язані з організаційними, 

інформаційно-пізнавальними, комунікативними, емоційноціннісними видами 

навчальної діяльності, спрямованими на засвоєння мовнихаспектів спілкування і 

механізмів іншомовної комунікації в усному і писемному мовленні. 

2. Особливості добору та використання методів, форм, засобів 

навчання відповідно до його умов. Цей чинник зумовлено тенденціямирозвитку 

сучасної шкільної іншомовної освіти, серед яких постають:а) комунікативне 

спрямування процесу навчання; б) діяльнісна технологіянавчання; в) особистісно 

орієнтована парадигма процесу навчання, йоговідповідність віковим особливостям 

учнів початкової школи;г) культурологічне спрямування навчальної діяльності. 

3. Особливості організації навчального процесу. При цьому завдяки 

засобаміноземної мови відбувається ознайомлення із 

соціокультурними,соціолінгвістичними, лінгвокраїнознавчими аспектами культури 

країни, моваякої вивчається. 

Особливості об’єктів, форм і видів контролю освітніх досягненьучнів. Цей 

чинник передбачає використання нового підходу до оцінюванняіншомовних 

навчальних досягнень учнів. Увагу сконцентровано загалом нарезультатах 

навчання, зокрема на рівні сформованості мовних навичок імовленнєвих умінь, а 

також на якості набутого загальнонавчального досвіду. 

При цьому, пріоритетними постають види і форми контролю не стільки 

рівнясформованості мовних (фонетичних, лексичних, граматичних) навичок 

учнів(хоча саме вони є об’єктами перевірки), скільки якості іншомовних умінь 

учотирьох видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі. 

Водночас варто зазначити, що не залишається поза увагою 

загальнонавчальнийдосвід учнів, який дозволяє їм доцільно використовувати 

невербальні засобиспілкування, самостійно здійснювати діяльність для 

забезпечення власнихпотреб спілкування іноземною мовою в конкретних 

ситуаціях. Цей елементнабуває важливого значення в умовах компетентнісно 

орієнтованого навчання,коли увага учня і вчителя повинна бути спрямованою на 

результати навчанняяк на об’єктивні показники дидактичної та методичної 

доцільності йефективності моделювання освітнього процесу. 

 

«Зарубіжна література. 5-6 класи» 

(автор Волощук Є.В.) 

Предмет «зарубіжна література «охоплює різноманіття національних 

літератур ,містить величезний духовний потенціал ,необхідний для української 

молоді початку 3-го тисячоліття.  

У процесі вивчення зарубіжної літератури учні мають змогу відкрити інші 

країни та культури крізь призму художніх творів ,заглибитися у світ людських 

почуттів та стосунків, пізнати життя природи та суспільства ,відчути силу творчої 

фантазії та людської думки ,критично мислити й співпереживати разом із 



літературними персонажами ,краще розуміти себе та інших ,цінувати «своє « і 

поважати «чуже»,сформувати гуманістичний світогляд і національну свідомість на 

основі гомадянських пріоритетів до іншій народів,рас,національностей. 

Золота класика і сучасна література в єдиному культурному просторі нової 

української школи. Художні твори для вивчення у модельні навчальній програмі 

відібрані з урахуванням психологічних та інтелектуальних можливостей 

школярів,а також відповідно до соціальних і культурних інтересів і проблем 

,актуальних для учнів певних вікових груп. 

Основу змісту навчального матеріалу програми становлять літературні тексти, 

перевірені часом, які мають сталу добру традицію у шкільній практиці викладання 

літератури, і художні твори, що відображають сучасні тенденції історико-

літературного процесу й цікаві сучасному поколінню учнів, популярні нині серед 

молодіжної аудіторії зарубіжних країн у різних частин світу. 

Мета: Забезпечити перехід учнів на новий ,складніший рівень осмислення 

художніх творів ознайомити їх з низкою творів ,які належать до літературного 

канону зарубіжної літератури і водночас зберегти та розвинути інтерес до читання, 

що був закладений в початковій школі. 

 

Досліджуємо історію і суспільство. 

5-6 класи (інтегрований курс)» 

(автори Пометун О.І., Ремех Т.О., Малієнко Ю.Б., Мороз П.В.) 

Програма розроблена на основі Державного стандарту базової середньої 

освіти, яким визначено мету громадянської та історичної освітньої галузі – 

розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між 

ними, взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; 

формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської 

позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, 

визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції. 

Предмети і курси 5–6 класів належать до адаптаційного циклу базової 

середньої освіти,що визначає їхмісце в системі шкільної громадянської та 

історичної освіти та поміж інших навчальних предметів і курсів. На цьому етапі 

шкільного життя має відбутись 

пристосуваннядитинидоновихумовівимогосвітньогосередовища,пов’язанихзїї 

переходомізпочатковоїдобазовоїланкиосвіти. 

З огляду на вищезазначене, освітньою метоюкурсу «Досліджуємо історію і 

суспільство», узгодженою з метою освітньої галузі, є розвиток в учнів 

самоідентичності, почуття власної гідності через осмислення минулого, 

сучасного та зв’язків між ними, приналежності до України, українського народу, 

спільних історичних, політичних і духовно-культурних цінностей, формування 

активної громадянської позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до 

прав і свобод людини. 

Завдання курсу 

«Досліджуємо історію і суспільство» реалізують вимоги до обов’язкових 

результатів навчання громадянської та історичної освітньої галузі, зазначені у 

Додатку 18 Державного стандарту базової середньої освіти з урахуванням 



особливостей адаптаційного циклу, зокрема відображаючи вміння і якості 

особистості (компетентності), які мають бути сформовані через діяльність. Вони 

передбачають, що наприкінці адаптаційного циклу учень/учениця будуть здатні: 

- орієнтуватись в історичному часі: розглядати явища суспільного життя у 

розвитку, хронологічній послідовності або синхронно та в конкретно-історичних 

умовах певного часу, співвідносити їх з одиницями виміру історичного часу та 

певними періодами (епохами), виявляти зміни і тривалість у житті суспільства;  

- встановлювати причиново-наслідкові зв’язки між подіями, явищами і 

процесами, діяльністю людей та її результатами в часі; 

- орієнтуватись у географічному та соціально-історичному просторі: 

співвідносити розвиток історичних явищ і процесів із географічним положенням 

країн та природними умовами, виявляючи взаємозалежність розвитку суспільства, 

господарства, культури, діяльності людини і стану навколишнього природного 

середовища;  

- виявляти розуміння взаємозв’язків та взаємовпливів історичних подій, явищ, 

процесів, постатей у контексті відомих історичних фактів; зіставляти різні 

інтерпретації історії;  

- критично мислити у процесі пошуку та опрацювання різних джерел 

історичної та суспільно значущої інформації, формулювати обґрунтовані питання;  

- усвідомлювати власну гідність і самоідентифікацію, реалізувати власні права 

і свободи, виявляти у поведінці повагу до прав і гідності інших осіб та 

толерантність, протидіяти проявам дискримінації та нерівності;  

- дотримуватись у поведінці демократичних принципів, конструктивно 

взаємодіяти з однолітками, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою, 

долучатись до розв’язання проблем спільноти та суспільства. 

Компетентнісний потенціал освітньої галузі,визначений у Додатку 17 

Державного стандарту базової середньої освіти, реалізовуватиметься за рахунок 

комплексу ключових компетентностей, сформованих умінь, ставлень, базових 

знань. У результаті опанування курсу учні мають засвоїти основні категорії і 

поняття, такі, що складають логічну частину базових знань освітньої галузі. 

Пріоритетні психолого-дидактичні характеристики інтегрованого курсу 

та освітнього процесу, серед яких:  

- побудова змісту на основіміжпредметної,внутрішньогалузевої і міжгалузевої 

інтеграції; розкриття,конкретизація громадянознавчого змісту програми на 

прикладах конкретного історичного матеріалу, що не лише збагачує та 

урізноманітнює матеріал, а й дає змогу учневіцілісно подивитись на людину і 

суспільство у послідовному розвитку – вминулому, сьогоденні і майбутньому;  

- інтеграція як основа досягнення очікуваних результатів відбувається не лише 

через зміст, а й види діяльності учнів;  

- зміст викладається і систематизується за проблемно-тематичним принципом; 

людиноцентризм;  

- практична спрямованість, акцент на активному навчанні та практикуванні 

учнями поведінки, орієнтованої на цінності відповідального громадянства.  

Структура програми 



Програма містить результативні, змістові та процесуальні складники, 

структуровані за відповідними рубриками:«Очікувані результати навчання», 

«Пропонований зміст інтегрованого курсу», «Види навчальної діяльності». 

Очікувані результати навчаннязорієнтовані на формування відповідних 

компетентностей і наскрізних умінь учнів відповідно до Державного стандарту 

базової середньої освіти у логічному поєднанні знаннєвого, смислового й 

діяльнісного компонентів. Подані в програмі формулювання 

очікуванихрезультатівнавчання учнів є комплексними. 

Один і той самий результат може бути досягнутий як залученням учнів до 

різних видів навчальної діяльності, так і засвоєнням ними 

історичних/громадянських знань і цінностей. 

Змістнавчального предметарозподілений на розділи, що містять переліки 

певних історичних та/або громадянознавчих сюжетів, не розділених на окремі 

уроки. Вчитель, орієнтуючись на вимоги щодо очікуваних результатів, має змогу 

самостійно визначати назву теми, кількість і перелік питань до кожного уроку 

залежно від умов організації освітнього процесу, пізнавальних можливостей 

окремих учнів і класу в цілому, індивідуального стилю викладання. Умежах 

загальної річної кількості годин учитель може самостійно визначати час для 

роботи над кожним розділом програми, не порушуючи при цьому повноти завдань, 

визначених як результати і зміст навчання. 

Види навчальної діяльності 

З урахуваннями теми уроку в освітній процес доцільно включати такі види 

діяльності учнів: –підготовкаучнями коротких (1–2 хв) усних повідомлень, які 

підвищують їхню зацікавленість матеріалом та сприяють розвитку низки 

наскрізних умінь і ключових компетентностей; –пошукові завдання:пошук учнями 

інформації урізних джерелах (підручнику, довідниках, інтернет-джерелах тощо), 

систематизація, оцінювання якості та достовірності інформації з 

допомогоювчителята/або за ґрунтовною його інструкцією з дотриманням учнями 

такогоалгоритму: 1) пошук/опрацювання інформації з різних джерел щодо 

тлумачення поняття; 2) обговорення набутої інформації в класі; 3) вироблення з 

допомогою вчителя визначення поняття; порівняння його з підручником, 

словником тощо; –практичні завдання:розв’язання і складання хронологічних 

задач, креслення схем і таблиць, заповнення контурних карт, створення 

медіатекстів із допомогою вчителя тощо за зразком та самостійно; 

–завдання для розвитку критичного та системного мислення: аналіз і 

оцінка інформації різноманітних джерел; формулювання запитань до джерела в 

цілому та поданої в ньому інформації; розрізнення фактів ісуджень у 

запропонованому тексті/медіатексті; оцінка достовірності, надійності та повноти 

запропонованих/знайдених джерел; 

–творчі завдання:створення нових навчальних продуктів, поєднуючи набуті 

знання і вміння з особистісними поглядами на історичне минуле й сьогодення: 

віртуальні екскурсії; усні/письмові твори-роздуми, малюнки, макети, рольові, 

імітаційні ігри тощо; –обговорення та дискусіїна основі відкритих та 

контроверсійних питань історії та суспільного життя: висловлення власних 

суджень щодо тих чи тих історичних особистостей,вчинків людей, підбір 



аргументів для захисту власної позиції, участь в обговоренні з дотриманням правил 

дискутування, діалоги з переконанням інших; –індивідуальні/групові проєкти: 

планування власної діяльності на певний проміжок часу, планування співпраці з 

іншими у проєкті, дослідницька діяльність, співпраця з реалізації проєкту та 

досягнення результатів, презентація результатів проєкту. 

 

«ЗДОРОВ’Я, БЕЗПЕКА ТА ДОБРОБУТ. 

5-6 класи (інтегрований курс)» 

(автори: Шиян О., Волощенко О., Гриньова М., Дяків В., Козак О., 

Овчарук О., Седоченко А., Сорока І., Страшко С.) 

Модельна навчальна програма відображає засадничі ідеї Державногостандарту 

базової середньої освіти. Мета базової середньої освіти, передбачає розвиток 

природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, формування компетентностей, 

необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору 

подальшого життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні 

профільної освіти або здобуття професії, виховання відповідального, шанобливого 

ставлення до родини, суспільства, навколишнього природного середовища, 

національних та культурних цінностей українського народу. 

Модельна навчальна програма інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека 

тадобробут» для 5-6 класів спрямована на реалізацію вказаної мети, 

визначаєорієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання 

зсоціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі, зміст та види 

навчальноїдіяльності учнів, що спрямовані на реалізацію очікуваних результатів.  

Відповідно до мети соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузіметою 

інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» є формуваннясамозарадності 

учнів через активну громадянську позицію, підприємливість,етичну поведінку, 

відповідальність за добробут, здоров’я, безпеку танавколишнє середовище, крізь 

призму фізичного, психічного, духовного тасоціального розвитку.  

Програма ґрунтується на визначених Державним стандартом ціннісних 

орієнтирах, а саме: 

-повага до особистості учня/учениці та визнання пріоритету його 

інтересів,досвіду, власного вибору, прагнень, ставлення у визначенні мети та 

організаціїосвітнього процесу, підтримка пізнавального інтересу та 

наполегливості; 

-забезпечення рівного доступу кожного учня/учениці до освіти без будь-яких 

форм дискримінації учасників освітнього процесу; 

-дотримання принципів академічної доброчесності у взаємодії 

учасниківосвітнього процесу та організації всіх видів навчальної діяльності; 

-становлення вільної особистості учня/учениці, підтримка йогосамостійності, 

підприємливості та ініціативності, розвиток критичногомислення та впевненості в 

собі; 

-формування культури здорового способу життя учня/учениці, створенняумов 

для забезпечення його гармонійного фізичного та психічного розвитку,добробуту; 

-створення освітнього середовища, в якому забезпечено атмосферу довіри,без 

будь-яких форм дискримінації учасників освітнього процесу. Модельна програма 



курсу «Здоров’я, безпека та добробут» спрямована на реалізацію визначених у 

Державному стандарті вимог до обов’язковихрезультатів навчання учнів з 

соціальної і здоров’язбережувальної освітньоїгалузі, які передбачають, що 

учень/учениця: 

• турбується про особисте здоров’я та безпеку, уникає факторів ризику, реагує 

нафактори і діяльність, що становить загрозу для власного і суспільного 

життя,здоров’я, добробуту; 

• визначає альтернативи, прогнозує наслідки, приймає рішення для 

власноїбезпеки та безпеки інших осіб, здоров’я і добробуту; 

• усвідомлює цінність та дотримується здорового способу життя, аналізує 

таоцінює наслідки і ризики для здоров’я і суспільства; 

• виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення 

здоров’я,безпеки і добробуту власного та інших осіб. Пріоритети викладання 

предмета: формування здорової особистостіучня через взаєморозуміння, 

взаємоповагу, толерантність, творчеспівробітництво всіх учасників навчального 

процесу; осмислення і застосуванняконцепції щодо промоції добробуту, здоров’я і 

безпеки задля поліпшення життялюдини і суспільства; аналіз впливу суспільства, 

сім’ї, однолітків, культури,засобів масової інформації, технологій та інших 

чинників на вибір іпрактикування здорової безпечної поведінки; застосування 

навичок прийняттярішень для збереження та забезпечення добробуту, здоров'я, 

безпеки;розвиток підприємницьких якостей та поведінки свідомого споживача. 

«Пізнаємо природу» 5−6 класи (інтегрований курс)» 

(авт. Коршевнюк Т.В.) 

Програмою передбачено вивчення навколишнього світу в його єдності й 

цілісності. Програма орієнтована на формування природничо-наукової картини 

світу на засадах інтегрованого підходу.  

Курс забезпечує підтримання й розвиток допитливості і пізнавальної 

ініціативи учнів, навичок співпраці з іншими та екологічно доцільної взаємодії з 

природою, формування пізнавальної самостійності. Вивчення курсу допомагає 

учням формувати активну життєву позицію, уявлення про закономірності у 

природі, співвіднести їх з особистими і суспільними цінностями, приймати 

рішення і відповідально діяти щодо збереження здоров’я і довкілля, формувати 

навички продуктивної взаємодії, що сприятиме самореалізації та успішній 

соціалізації. 

Метою вивчення курсу «Пізнаємо природу» є формування на засадах 

інтегрованого підходу особистості з науковим світоглядом, виховання 

відповідальності за збереження природи, розвиток особистісного потенціалу учнів, 

природничо-наукової компетентності і компетентностей, необхідних для 

самореалізації, соціалізації та громадянської активності. 

Основні завдання вивчення інтегрованого курсу: формування в учнів знань 

про природу засобами наукового пізнання;виховання любові до природи, 

шанобливого ставлення до науки, почуття гордості за досягнення українських 

природодослідників;оволодіння учнями способами діяльності і моделями 

поведінки, що сприяють збереженню природи і здоров’я;розвиток допитливості, 

наукового мислення, творчих здібностей особистості, умінь самостійно набувати й 



застосовувати знання про природу, навичок самореалізації та само 

оцінювання;усвідомлення ролі природничих наук і техніки в житті 

людини;розширення техніко-технологічного кругозору і збагачення досвіду 

розв’язування проблем природничого змісту. 

Програма містить результативні, змістові та процесуальні складники, які 

структуровано в таблиці за рубриками «Очікувані результати навчання», 

«Пропонований зміст інтегрованого курсу», «Види навчальної діяльності». 

Очікувані результати навчання включають: 

1. Пізнання світу природи засобами наукового дослідження. (Досліджує 

індивідуально/в групі, з допомогою вчителя чи інших осіб за складеним планом, 

використовуючи запропоновані інструменти/моделі; виконує вимірювання; 

моделює зв'язки організмів із середовищем існування). 

2. Опрацювання, систематизація й представлення інформації 

природничого змісту (Знаходить та узагальнює з допомогою вчителя чи інших осіб 

інформацію; представляє текстову інформацію у формі графічної, інфографіки 

тощо). 

3. Усвідомлення закономірностей природи, ролі природничих наук і 

техніки в житті людини (Класифікує тіла та явища за вивченими ознаками; 

характеризує/описує використовуючи наукову термінологію; пояснює роль 

природничих наук і техніки в житті людини). 

4. Розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв'язання проблем 

природничого змісту індивідуально та у співпраці (Висловлює власні міркування 

щодо способів розв'язування екологічних проблем; оцінює власну діяльність у 

роботі групи) 

Пропонований зміст інтегрованого курсу структурований за темами. У 

назвах тем ключовим є дієслово, що характеризує діяльнісний характер змісту.  

Курс «Пізнаємо природу» передбачає 6 навчальних тем, що мають однакові 

назви у 5 і 6 класі:   

1) Вчимося досліджувати природу.  

2) Досліджуємо тіла, речовини, явища. 

3) Дізнаємося про Землю і Всесвіт. 

4) Вивчаємо живу природу Землі. 

5) Пізнаємо організм людини в його середовищі існування. 

6) Вчимося у природи і дбаємо про її збереження 

Зміст тем розроблений таким чином, що вивчене у п’ятому класі 

доповнюється і розвивається у шостому. Кожною темою передбачено: інтеграцію і 

розвиток природничо-наукових знань (фізичних, хімічних, біологічних, 

географічних, астрономічних, екологічних); вивчення об’єктів і явищ природи в 

таких актуальних контекстах: збереження здоров’я, турбота про довкілля, 

взаємозв’язок природничих наук з технікою і технологіями; розкриття 

загальнокультурних, ціннісних і прикладних аспектів пізнання природи; 

проведення досліджень, виконання проєктів; розв’язання однієї чи кількох 

комплексних проблем, пов’язаних з життєвими ситуаціями. 



Незмінним залишається дослідницький підхід до навчання. Експериментальна 

частина курсу розвиває в учнів природничо-наукові знання і дослідницькі вміння, 

набуті у початковій школі. 

З метою оволодіння учнями методами наукового пізнання, отримання нових 

знань про об’єкти та явища природи, формування дослідницьких умінь, а також 

задля стимулювання пізнавальної самостійності учнів, реалізації 

компетентнісногопотенціалу природничої освітньої галузі, втілення ідей STEM і 

STEAM освіти до кожної теми включено орієнтовну тематику практичних завдань 

та наведено перелік орієнтовних тем навчальних проєктів. Учитель, зважаючи на 

програмні навчально-виховні завдання, місцеві умови та організаційно-педагогічні 

можливості, добирає об’єкти для досліджень, обладнання і матеріали, які вважає 

найбільш оптимальними для виконання практичного завдання чи навчального 

проєкту. Проєкти розробляються учнями індивідуально або в групах, на уроці або у 

позаурочний час. Для захисту проєкту може бути виділено окремий урок або 

частину відповідного за змістом уроку. 

Посиленню практичної спрямованості природничих знань і стимулюванню 

інтересу учнів до пізнання природи сприятиме проведення тематичних навчальних 

екскурсій. Зазначені у програмі об’єкти екскурсій є орієнтовними, учитель може 

визначати їх на свій розсуд, враховуючи місцеві умови, можливості й обставини. 

Програмою передбачено розвиток рефлексивних умінь як одного з результатів 

навчання. Тому до видів діяльності включено оцінювання результатів 

індивідуальної/групової роботи, підведення її підсумків. Це необхідна умова для 

того, щоб учень розумів, як була організована його діяльність, усвідомлював 

способи її проведення, міг оцінити свій поступ у навчанні. 
 

«Фізична культура. 5-6 класи» 

(автори: Педан О.С., Коломоєць Г. А. , Боляк А. А., Ребрина А. А., Деревянко 

В. В., Стеценко В. Г., Остапенко О. І., Лакіза О. М., Косик В. М.) 

Програмою передбачено вивчення курсу в адаптаційному циклі базової 

середньої освіти (5 клас). Основною ідеєю концепції побудови програми є 

гармонійний фізичний розвиток особистості учня; формування ціннісних 

орієнтацій щодо використання фізичних вправ, як одного з головних чинників 

здорового способу життя; освоєння знань, розуміння сутності руху, формування 

позитивного ставлення до рухової активності, свідомого ставлення учнів до 

тренувальних і оздоровчих ефектів вправ – значення рухової активності, які 

обумовлюють прагнення і здатність займатися різними варіативними модулями і 

видами рухової активності протягом життя, формування практичних навичок для 

самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку; 

забезпечення учням індивідуального вибору варіативних модулів чи рухової 

активності для кожного уроку, формування великого запасу рухових вмінь та 

навичок, необхідних у повсякденному житті, формування стійкої мотивації учнів 

до занять фізичною культурою і елементами фізкультурно-спортивної діяльності; 

забезпечення протягом навчального року наскрізного розвитку фізичних якостей 

учнів, забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичного розвитку, 

підвищення функціональних можливостей організму; розвиток комунікативних 



компетентностей та соціалізація учнів у процесі фізичного виховання, формування 

адекватної позитивної самооцінки; застосування гендерного підходу у виборі 

елементів виду фізкультурно-спортивної діяльності чи рухової активності; 

забезпечення безпеки під час занять фізичною культурою; ігрова спрямованість та 

забезпечення високої рухової активності та високої моторної щільності уроку. 

Навчальна програма побудована за модульною системою.Вона містить 

інваріативну (обов’язкову) та варіативну складову.До інваріативної частини 

належать модуль: теоретико-методичні знання та загальна фізична підготовка, 

зміст якого реалізовується упродовж кожного урок. 

Наприкінці кожної чверті в освітньому закладі проводяться оздоровчі масові 

заходи (ігри, змагання, челенджі, квести тощо), які охоплюють усіх учнів/учениць і 

спрямовані на закріплення і вдосконалення вивчених варіативних модулів. Окремі 

заходи можутьпроводитися в режимі уроку з фізичної культури. Доцільно до 

проведення масових заходів долучати батьків (інших членів родини) у якості 

учасників і глядачів. 

Під час вибору модулів слід врахувати: наявність матеріально-технічної бази; 

регіональні традиції; кадрове забезпечення; бажання учнів. 

Варіативні модулі: 

1. Легка атлетика; 

2. Рухливі ігри; 

3. Гімнастика; 

4. Аеробіка; 

5. Степ-аеробіка; 

6. Баскетбол 3х3; 

7. Баскетбол; 

8. Доджбол (вибивний) ; 

9. Волейбол ; 

10. Пляжний волейбол; 

11.Дитяча легка атлетика; 

12. Настільний теніс 

Для основної медичної групи навчання проводиться в повному обсязі згідно з 

навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку 

дитини.  

Здобувачі освіти, які за станом здоров’я віднесені до підготовчої медичної 

групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури та опановують навчальний 

матеріал відповідно до вимог цієї навчальної програми.Участь у змаганнях – за 

додатковим дозволом лікаря.  

Здобувачі освіти, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної 

групи, відвідують обов’язкові уроки фізичної культури, але виконують 

корегувальні вправи і вправи для загального фізичного розвитку, які їм не 

протипоказані.  

Здобувачі освіти, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а 

також тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково 

присутніми на уроках фізичної культури. 



Допустиме навантаження для здобувачів освіти, які за станом здоров’я 

належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель 

фізичної культури.  

Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ здобувачі 

освіти отримують на уроках фізичної культури. 

 Вони мають бути спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, 

досягнення рекреаційно-оздоровчого ефекту. 

У разі відставання в розвитку фізичних якостей учитель складає індивідуальну 

програму фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні 

вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали відпочинку, 

засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання. 

Більшість уроків фізичної культури  проводяться на відкритому повітрі.  

 

«Інформатика 5-6 класи» 

(автори Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.) 

Метою навчання в інформатичній освітній галузі відповідно до Державного 

стандарту базової середньої освіти є розвиток особистості учня, здатного 

використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, 

розвитку, творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного 

добробуту, критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному 

суспільстві.  

Освітня мета інформатики як навчального предмету повністю співпадає з 

метою навчання інформатичної освітньої галузі. Завдання навчання інформатики 

як навчального предмету передбачають формування в процесі навчання 

учнів/учениць ключових компетентностей, визначених у Державному стандарті 

базової середньої освіти (вільне володіння державною мовою; здатність 

спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 

математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; інноваційність; екологічна компетентність; навчання впродовж життя; 

громадянські та соціальні компетентності; культурна компетентність; 

підприємливість і фінансова грамотність), а також формування 

інформаційнокомунікаційної компетентності, яка в інформатичній освітній галузі є 

і ключовою, і предметною. 

 Наскрізними є такі вміння:  

1) читати з розумінням, в тому числі електронні тексти, схеми, діаграми, що 

передбачає зокрема, уміння формулювати твердження, ідеї, підкріплюючи їх 

аргументами, фактами та цитатами (посиланнями на джерела);  

2) висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, в тому числі з 

використанням цифрових пристроїв та відповідної термінології; 

 3) критично та системно мислити, використовуючи різноманітні ресурси та 

способи оцінювання якості доказів, надійності джерел і достовірності відомостей, 

отриманих у тому числі й з електронних ресурсів;  

4) логічно обґрунтовувати свої дії для розв’язування задач з використанням 

цифрових пристроїв, свій вибір програмного забезпечення для створення моделей 

об’єктів, явищ і процесів;  



5) діяти творчо, що передбачає креативне мислення, продукування нових ідей, 

доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання, застосування власних 

знань для створення нових інформаційних об’єктів; 

 6) виявляти ініціативу, що передбачає активну участь у різних видах 

діяльності, уміння брати на себе відповідальність;  

7) конструктивно керувати емоціями, що передбачає налаштування на пошук 

внутрішньої рівноваги, конструктивну комунікацію, у тому числі під час 

спілкування з використанням цифрових засобів, зосередження уваги на вирішенні 

проблем, продуктивну діяльність;  

8) оцінювати ризики під час використання цифрових пристроїв, розрізняти 

прийнятні та неприйнятні ризики; 

 9) приймати рішення, що передбачає здатність обирати способи розв’язання 

проблем з використанням відповідних цифрових пристроїв та програмного 

забезпечення;  

10) розв’язувати проблеми, що передбачає вміння аналізувати проблемні 

ситуації, висувати гіпотези та їх обґрунтовувати й практично перевіряти, 

презентувати, у тому числі з використанням цифрових засобів, та аргументувати 

рішення;  

11) співпрацювати з іншими, що передбачає вміння обґрунтовувати переваги 

взаємодії під час спільної діяльності, планувати власну та групову роботу, 

підтримувати учасників групи, допомагати іншим, у тому числі з використанням 

цифрових засобів, і заохочувати їх до досягнення спільної мети.  

Формування інформаційно-комунікаційної компетентності відповідно до 

Державного стандарту базової середньої освіти передбачає реалізацію навчальних 

завдань, ознакою вирішення яких є те, що учень/учениця:  

• знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, систематизує та подає дані у 

різних формах, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем;  

• створює інформаційні продукти для ефективного розв’язування 

задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці з іншими 

особами з використанням цифрових пристроїв чи без них;  

• усвідомлено використовує інформаційні та комунікаційні технології і 

цифрові інструменти для доступу до інформації, спілкування та співпраці як 

творець та (або) споживач, а також самостійно опановує нові технології;  

• усвідомлює наслідки використання інформаційних і комунікаційних 

технологій для себе, суспільства, навколишнього природного середовища, 

дотримується етичних, культурних і правових норм інформаційної взаємодії.  

Навчальна програма побудована за концентрично-лінійним принципом. Базові 

поняття курсу інформатики, уміння, що сформовані в початковій школі, 

поглиблюються та розширюються в 5-6 класах. Значна частина тем, вивчення яких 

розпочинається в 5-му класі, продовжується в 6-му класі з відповідним 

ускладненням та розширенням змісту. Таким чином забезпечується поступове 

нарощування складності навчального матеріалу, його актуалізація, повторення, 

закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметних компетентностей і 

способів діяльності на більш високому рівні узагальнення.  



Основою для досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у 

модельній програмі, є діяльнісний підхід, що базується на доборі інформаційних 

об’єктів, під час опрацювання яких формуються відповідні ключові та предметні 

компетентності.  

Діяльнісний підхід також передбачає реалізацію об’єктного підходу: 

інформаційні технології використовуються для опрацювання певних 

інформаційних об’єктів, які мають певні властивості; для опрацювання об’єкта 

необхідно змінити значення його властивостей; для змінення значення 

властивостей об’єкта над ним необхідно виконати певні дії – реалізувати певний 

алгоритм.  

Алгоритмічний підхід полягає у поданні способів виконання операцій над 

об’єктами у вигляді алгоритмів. Це сприятиме розвитку в учнів алгоритмічного 

мислення, ознаками якого є уміння поділяти задачі на підзадачі, чітко 

формулювати правила виконання окремих операцій та визначати їх послідовність, 

враховуючи можливості виконавців. Пріоритети викладання предмету:  

• повага до особистості учня/учениці та визнання важливості врахування їх 

інтересів під час навчанні інформатики, доборі інформаційних об’єктів та засобів 

для їх опрацювання;  

• підтримка пізнавального інтересу учнів, забезпечення можливостей 

зарахування результатів навчання з інформатики, отриманих в неформальній 

освіті; 

 • забезпечення рівного доступу кожного учня/учениці до освіти без будь-яких 

форм їх дискримінації;  

• дотримання принципів академічної доброчесності учасників/учасниць 

освітнього процесу;  

• створення безпечного цифрового освітнього середовища з сучасними 

засобами навчання інформатики, яке забезпечує онлайн та офлайн форми 

навчання;  

• утвердження конструктивної та етичної взаємодії учнів/учениць між собою 

та з дорослими, в тому числі і з використанням цифрових мереж.  

Реалізація модельної навчальної програми в умовах карантину, з активним 

впровадженням елементів дистанційного навчання, індивідуального навчання 

учнів/учениць, які з певних причин не мають можливості відвідувати заклад освіти, 

здійснюється з використанням онлайн ресурсів відповідного призначення для 

створення та опрацювання учнями інформаційних об’єктів, а також для 

комунікування учителя/учительки з учнями/ученицями та моніторингу рівня їх 

навчальних досягнень. 

 

«ТЕХНОЛОГІЇ. 5–6 КЛАСИ» 

(автори Кільдеров Д.Е., Мачача Т.С., Юрженко В.В., Луп’як Д.М.) 

Навчальний предмет «Технології» призначений для реалізації творчого 

потенціалу учнів в особистісно і соціально значущій предметно-перетворювальній 

діяльності; розв’язання реальних життєвих проблем створеними виробами за 

алгоритмом проєктно-технологічної діяльності у взаємодії і кооперуванні дій з 

іншими особами; практичного застосування набутих інтегрованих знань, 



наскрізних для всіх ключових компетентностей умінь, способів проєктно-

технологічної діяльності в нових життєвих ситуаціях. 

Метою навчального предмета «Технології» є розвиток талантів і здібностей 

учнів, формування компетентностей, необхідних для реалізації задуму в готовий 

продукт засобами технологій декоративно-ужиткового мистецтва, дизайну, 

STEАMпроєктів, побутової діяльності тощо, готовності та здатності до 

підприємливості, партнерської взаємодії, культурного та національного 

самовираження. 

Досягнення мети навчального предмета «Технології» передбачає виконання 

таких завдань: 

 формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і 

нематеріальне виробництво, традиційні і сучасні технології;  

 сприяння розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій українського 

народу в декоративно-ужитковому мистецтві;  

 набуття досвіду поетапного створення корисних й естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в готовий продукт, оцінювання 

і презентації; 

 розвиток дизайнерського й технічного мислення, навичок підприємливості, 

комунікативності, винахідливості в процесі проєктування, виготовлення й 

оцінювання власноруч створених виробів; 

 вироблення навичок раціонального використання та безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій обробки матеріалів;  

 залучення учнів до виконання навчальних проєктів, оцінюючи їх вплив на 

людей, суспільство та навколишнє середовище;  

 формування проєктно-технологічної культури, прагнення удосконалювати 

свій побут, процес і результати власної навчальної діяльності, усвідомлено 

вибирати й розвивати споріднену своїм здібностям діяльність. 

Завдяки широкій варіативності вибору навчальних модулів має значний 

потенціал для навчання в контексті реального життя учнів, гнучкої адаптації до 

змішаного та вимушеного дистанційного навчання. У програмі реалізовані 

варіативний, блочно-модульний і лінійноконцентричний принципи структурування 

змісту адаптаційного циклу базової середньої технологічної освіти.  

Модулі для вивчення: 

4. Традиційні і сучасні технології. 

5. Технології в побутовій діяльності. 

6. Алгоритм виконаннянавчальних проєктів. 

декоративно-ужиткового мистецтва або інших напрямів діяльності. 

Зміст програми забезпечує процеси інтегрування: особистісних, місцевих, 

національних і загальнолюдських цілей навчання; навчання учнів з їхнім реальним 

життям – сімейним, шкільним, народним, державним календарем; природного 

поєднання знань різних навчальних предметів у вирішенні практичних завдань; 

видів і способів проєктно-технологічної діяльності як фундаментального об’єкта 

змісту шкільної технологічної освіти. Під час вивчення вступного заняття учні 

ознайомлюються з метою, завданнями і змістом навчального предмета 

«Технології», вимогами й критеріями оцінювання очікуваних результатів їхньої 



навчальної діяльності, що сприяє формуванню позитивної мотивації, пошуку 

особистих смислів навчання, спільних інтересів.  

Також учні діагностують, систематизують й актуалізують наявний освітній 

досвід методами співбесіди, роз’яснення, тестування, анкетування тощо. Учні 

ознайомлюються з шкільною майстернею, правилами поводження в ній, 

виставками робіт старших учнів, долучаються до визначення цілей навчання, 

обґрунтування доцільності обраних для вивчення модулів декоративно-ужиткового 

мистецтва, побутової діяльності тощо. В групах обговорюють необхідність 

розвивати ключові компетентності, готовність і здатність займатися 

доброчинністю, розвивати творчі ідеї, розв’язувати реальні життєві проблеми 

створеними власноруч продуктами тощо. Спільно з іншими однокласниками, учні 

досліджують інформацію про техніку й технології ремесел і декоративно-

ужиткового мистецтва тощо. У процесі обговорення результатів досліджень 

виробляють шанобливе ставлення до національної культури, народних майстрів, 

автентичних та сучасних творів народного мистецтва. Обговорюють свої уявлення 

про рукотворний світ, можливість його покращення власноруч виготовленими 

виробами. Перший і другий розділи програми передбачають обов’язкове 

виготовлення виробів та інших освітніх продуктів, підготовлюють учнів до 

виконання навчальних проєктів у третьому розділі програми. Навчальні теми 

першого розділу в процесі навчального року повторюються чотири рази (двічі в 

кожному семестрі) під час вивчення обраних модулів декоративно-ужиткового 

мистецтва або інших напрямів діяльності. Теми другого розділу повторюються 

двічі (один раз в кожному семестрі) – під час вивчення обраних модулів побутової 

діяльності. За таких умов учитель має можливість на власний розсуд розподіляти 

між обраними модулями підтеми навчальних тем першого і другого розділу та 

відповідні види навчальної діяльності, а також навчальні години на їх вивчення.  

Головним завданням залишається – досягнення окреслених у програмі 

очікуваних результатів навчання. Перший розділ містить чотири навчальні теми, 

спрямовані на послідовне й поетапне виготовлення виробу в межах обраного 

модулю. Учні водночас оволодівають різними способами проєктування, 

виготовлення, оцінювання якості готового виробу. Учитель збалансовує 

пропонований зміст, процес навчання і кількість навчальних годин згідно з 

особливостями обраного виробу для його поетапного виготовлення й оцінювання. 

Саме тому, кількість навчальних годин на вивчення кожного модуля може бути 

різною. Учні з допомогою вчителя навчаються: виявляти потреби у виробах, 

узгоджувати особистісні і соціальні смисли навчання – чітко усвідомлювати для 

чого вони виготовлятимуть вироби; планувати завдання і прогнозувати результати 

навчальної діяльності, вивчати конструкцію виробу, обґрунтовано добирати 

матеріали, визначати послідовність технологічних операцій його виготовлення й 

декорування; організовувати робоче місце, підготовлювати, ощадно 

використовувати матеріали, інструменти й обладнання, якісно виготовляти виріб; 

естетично декорувати власноруч виготовлені вироби; дотримуватися правил 

безпечної праці та її санітарних норм; об’єктивовано оцінювати якість і процес 

виготовлення виробу тощо. 



 Другий розділ програми містить чотири навчальні теми на два роки навчання 

– по дві теми у кожному році. Під час вивчення тем учні розвивають практичний 

досвід виконання побутових завдань, ощадного використання широкого спектра 

матеріалів, побутової техніки і технологій під час виготовлення освітніх продуктів 

у вибраних напрямах побутової діяльності, створення індивідуального стилю, 

стилю дизайнерського середовища тощо. Учні з допомогою вчителя навчаються: 

досліджувати інформацію про види техніки, її функціональне призначення та 

принципи роботи для виконання практичних завдань; планувати, організовувати 

власну діяльність з вирішення практичних завдань у повсякденному житті та 

оцінювати її; використовувати техніку й матеріали у створенні екологічно 

доцільних продуктів без заподіяння шкоди оточуючим і навколишньому 

середовищу; дбати про власний і спільний добробут у побуті на основі потреб 

естетизації і гармонізації дизайнерського середовища. Третій розділ програми 

«Алгоритм виконання навчальних проєктів» цілісно відображає перший 

обов’язковий результат навчання технологічної освітньої галузі Державного 

стандарту – втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-

технологічної діяльності. Навчання організовується за алгоритмом проєктно-

технологічної діяльності, спираючись на досвід учнів, їхні індивідуальні потреби, 

інтереси й можливості. У кожному блоці програми, після вивчення обраних 

модулів, учні спільно з учителем обирають теми проєктів у межах цих модулів – 

найцікавіших для них. Кожен учень виконує не менше двох навчальних проєктів в 

одному році навчання з опорою на розвиток власного освітнього досвіду. Учні 

системно підходять до вирішення низки проблем на основі дизайнерського й 

технічного мислення, планування, організації й об’єктивованого оцінювання 

результатів власної і партнерської проєктно-технологічної діяльності. Отже, за 

умовами програми, учень за два роки навчання (у 5 і 6 класах) має виконати не 

менше чотирьох навчальних проєкти за алгоритмом проєктнотехнологічної 

діяльності. За такої кількості проєктів, учитель має можливість на основі 

формувального і підсумкового оцінювання, розподіляючи й ускладнюючи 9 

способи проєктно-технологічної діяльності в межах навчального проєкту, 

приділити достатньо уваги для досягнення очікуваних результатів навчання 

кожним учнем. Навчальна тема третього розділу «Оцінювання і презентація 

результатів проєктно-технологічної діяльності» забезпечує розвиток рефлексивних 

умінь учнів, дає змогу їм об’єктивовано оцінити свій поступ у навчанні через 

аналіз продуктів проєктно-технологічної діяльності: зовнішніх освітніх продуктів 

(створені особистісно й соціально значущі вироби, освітні продукти, матеріали 

портфоліо тощо) та внутрішніх освітніх продуктів (особистісні якості й здібності, 

індивідуальний рівень компетентностей тощо) Навчальні проєкти можуть бути 

індивідуальними, парними, груповими, колективними, мають бути пов’язані з 

реальним життям, спрямовані на доброчинність, задоволення особистих потреб, 

потреб оточуючих, соціально незахищених людей тощо. У процесі реалізації 

модельної навчальної програми учні мають змогу реалізувати свої індивідуальні 

можливості в різних видах діяльності, що сприяє віднаходженню спорідненої їхнім 

здібностям діяльності, вибудовуванню індивідуальних освітніх траєкторій в 



наступному циклі базової середньої освіти – базового предметного навчання в 7–9 

класах. 

 

«Мистецтво. 5-6 класи» (інтегрований курс 

(автори: Масол Л. М., Просіна О. В.) 

Модельна навчальна програма «Мистецтво» для 5-6 класів – це комплексна 

програма для адаптаційного циклу навчання, яка забезпечує наступність між 

початковою і базовою освітою, гнучкий перехід учнів від молодшого шкільного 

віку до підліткового, сенситивного для формування цінностей і пошуку життєвих 

сенсів, розвитку емоційного інтелекту і критичного мислення. Вона розроблена на 

основі Державного стандарту базової середньої освіти, яким визначено мету 

мистецької освітньої галузі – цілісний розвиток особистості учня у процесі 

опанування мистецьких надбань людства; усвідомлення власної національної 

ідентичності в міжкультурній комунікації; формування компетентностей, 

необхідних для художньо-творчого самовираження; розкриття креативного 

потенціалу, залучення до культурних процесів в Україні. Програма реалізує 

визначені в Державному стандарті ціннісні орієнтири та ключові компетентності у 

вивченні предмету “Мистецтво” - культурна компетентність. 

Мета навчання предмету Інтегрований курс “Мистецтво”, а саме, як автономні 

предмети “Музичне мистецтво” та “Образотворче мистецтво” досягається шляхом 

реалізації таких завдань: 

 ● виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та 

дійсності, розвиток художніх інтересів та естетичних потреб, емоційного 

інтелекту; 

 ● формування системи художніх знань, яка відображає видову і жанрову 

специфіку та взаємодію мистецтв; опанування мистецької грамоти, насамперед 

музичної і візуальної;  

● розвиток умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва й 

художніх явищ; здатності брати участь у дискусіях на теми мистецтва, 

висловлювати й аргументувати власні думки, судження, пріоритети;  

● здобуття мистецького досвіду в різних видах практичної діяльності; в 

індивідуальних, групових і колективних мистецьких проєктах; стимулювання 

здатності учнів до художньо-творчого самовираження, до роботи в команді на 

засадах толерантності й партнерства; 

 ● розвиток художніх здібностей, уяви та інтуїції, критичного і креативного 

мислення, інноваційності;  

● формування потреби в естетизації середовища, готовності до участі в 

соціокультурному житті, до збереження і примноження мистецько-культурних 

цінностей.  

Програма побудована на підґрунті компетентнісного, інтегративного, 

особистісно орієнтованого, діяльнісного та культурологічного підходів, які 

зумовлюють дидактично доцільне визначення змісту навчання мистецтва і широку 

палітру методичного інструментарію вчителя.  

  Структура програми та загальна характеристика її складників 

Програма містить результативні, змістові та процесуальні складники, які 



структуровано за трьома відповідними рубриками «Очікувані результати 

навчання», «Пропонований зміст навчальних  предметів: Музичне мистецтво та 

Образотворче мистецтво», «Види навчальної діяльності». 

1. Очікувані результати навчання - конкретизовано вимоги до учнів окремо 

для 5 і 6 класів відповідно до запропонованого змісту для кожного року навчання і 

з урахуванням чотирьох груп результатів, визначених у Державному стандарті 

базової середньої освіти. До результатів варто зарахувати не лише грамотність і 

досвід в окремих видах мистецтва, а й міжпредметну естетичну компетентність, а 

також інтегративну медіакомпетентність у сфері мистецтва. Саме вони дають 

змогу учням вирішувати міждисциплінарні проблеми, наприклад, під час 

виконання інтегративних галузевих і міжгалузевих проєктів. 

2. Пропонований зміст навчальних предметів “Музичне мистецтво”, 

“Образотворче мистецтво” - побудована із застосуванням навчальних модулів, 

що оптимізує освітній процес, робить його систематизованим і водночас гнучким, 

варіативним.  

В основу конструювання змісту програми інтегрованого курсу «Мистецтво», а 

саме як автономних предметів  і визначення структури й тематизму кожного року 

навчання обрано авторську концепцію поліцентричної інтеграції (Л. М. Масол), 

яка детермінує цілісну наскрізну побудову мистецької освіти впродовж усієї 

вертикалі від початкової до старшої школи на засадах художньо-світоглядних 

орієнтацій і культурно-мистецьких універсалій. Поліцентрична інтеграція 

передбачає виокремлення домінантних компонентів змісту (музичного та 

образотворчого), які поєднуються в єдиний тематичний цикл на основі певної 

художньо-дидактичної суперпозиції, що здатна інтегрувати окремі одиниці змісту. 

В основній школі домінантність музичного та образотворчого компонентів 

змісту зберігається, однак активніше репрезентовані поширені в культурі 

сучасності кінематограф, художня фотографія, архітектура, дизайн. 

 У 5 класі, коли здійснюється поступовий перехід від початкової до базової 

освіти, універсальною суперпозицією інтеграції змісту є поняття «види і мова 

мистецтв». Цей зміст розкривається на матеріалі музики, хореографії, графіки, 

живопису, скульптури, архітектури, театру, цирку, кіно, дизайну, також через їхню 

взаємодію.  

Для 6 класу універсальною суперпозицією інтеграції змісту обрано категорію 

«жанри мистецтва», що розглядається через специфіку жанрів музики, графіки, 

живопису, скульптури, кінематографа тощо. 

3. Види навчальної діяльності -  подано орієнтовний перелік видів діяльності 

учнів, в якому переважають художньо-практичні й творчі. Цей перелік може 

варіюватися і доповнюватися вчителем, вільним у доборі художньо-дидактичного 

матеріалу, кількості й тематики мистецьких проєктів - індивідуальних, групових, 

колективних. Надані діяльнісні орієнтири й діяльнісні форми інтеграції 

запроваджуються через диференційовані завдання різного рівня складності з 

урахуванням художніх інтересів і можливостей учнів, що сприяє розвитку 

креативного потенціалу особистості. 

Особливості організації освітнього процесу. 



Кількість навчальних годин у програмі відповідає «рекомендованому» 

навчальному часу (2 год. на тиждень). Заклад освіти може змінювати кількість 

навчальних годин на вивчення інтегрованого курсу або окремих предметів у межах 

заданого діапазону навчального навантаження:  

Інтегрований курс “Мистецтво” може викладатися як  автономні предмети 

«Музичне мистецтво» (1 год.) та «Образотворче мистецтво» (1 год); але теми із 

синтетичних мистецтв і медіа, зазначені в модулях програми мають обов’язково 

інтегруватися до змісту домінантних видів мистецтва, адже вимоги до результатів 

їх опанування учнями, що передбачені Державним освітнім стандартом, не 

підлягають скороченню.  

Приміром, рекомендовано до предмету з музичного мистецтва інтегрувати 

теми насамперед зі сценічних мистецтв (хореографія, театр), а до образотворчого 

мистецтва – з екранних мистецтв (кінематограф тощо), які належать до спільної 

візуальної групи. 

 

 

VI. Описмоделівипускникасанаторноїшколи №20 

Відповідно до мети та загальнихцілей, окреслених у Державному стандарті, 

визначенізавдання, якімаютьреалізовувати  вчителі у рамках кожноїосвітньоїгалузі. 

Результатинавчання  - цевнесок у формуванняключових компетентностей учнів. 

№ 

з/

п 
Ключовікомпетентності Компоненти 

1 
Спілкування державною 

мовою 

Уміння: ставитизапитання і розпізнавати проблему; міркувати, 

робитивисновки на основіінформації, поданої в різних формах (у 

текстовійформі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, 

пояснювати і перетворюватитексти задач (усно і письмово), 

грамотно висловлюватисярідноюмовою; доречно та коректно  

вживати в мовленнітермінологію з окремихпредметів, чітко, 

лаконічно та зрозумілоформулювати думку, аргументувати, 

доводитиправильністьтверджень; 

уникненняневнормованихіншомовнихзапозичень у спілкуванні на 

тематику окремого предмета; поповнюватисвійсловниковий запас. 

Ставлення: розумінняважливостічітких та 

лаконічнихформулювань. 

Навчальніресурси: означення понять, 

формулюваннявластивостей, доведення правил, теорем 

2 
Спілкуванняіноземнимимо

вами 

Уміння: здійснюватиспілкування в межах сфер, тем і ситуацій, 

визначених чинною навчальноюпрограмою; розуміти на слух 

зміставтентичнихтекстів; читати і 

розумітиавтентичнітекстирізнихжанрів і 

видівізрізнимрівнемрозуміннязмісту; здійснюватиспілкування у 

письмовійформівідповідно до поставленихзавдань; 

використовувати у разі потреби невербальнізасобиспілкування за 



умовидефіцитунаявнихмовнихзасобів; ефективновзаємодіяти з 

іншимиусно, письмово та за 

допомогоюзасобівелектронногоспілкування. 

Ставлення: критично оцінюватиінформацію та використовуватиїї 

для різних потреб; висловлюватисвої думки, почуття та ставлення; 

адекватно використовуватидосвід, набутий у вивченнірідноїмови 

та іншихнавчальнихпредметів, розглядаючийого як 

засібусвідомленогооволодінняіноземноюмовою; обирати й 

застосовуватидоцільнікомунікативністратегіївідповідно до різних 

потреб; ефективнокористуватисянавчальнимистратегіями для 

самостійноговивченняіноземнихмов. 

Навчальніресурси: підручники, словники, довідковалітература, 

мультимедійнізасоби, адаптованііншомовнітексти. 

3 
Математичнакомпетентніс

ть 

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; 

встановлювативідношенняміжреальнимиоб’єктаминавколишньоїд

ійсності (природними, культурними, технічнимитощо); 

розв’язуватизадачі, зокрема практичного змісту; будувати і 

досліджуватинайпростішіматематичнімоделіреальнихоб'єктів, 

процесів і явищ, інтерпретувати та оцінюватирезультати; 

прогнозувати в контекстінавчальних та практичних задач; 

використовуватиматематичніметоди у життєвихситуаціях. 

Ставлення: усвідомленнязначення математики для 

повноцінногожиття в сучасномусуспільстві, 

розвиткутехнологічного, економічного й оборонного 

потенціалудержави, успішноговивченняіншихпредметів. 

Навчальніресурси: розв'язуванняматематичних задач, і 

обов’язково таких, щомоделюютьреальніжиттєвіситуації 

4 

Основнікомпетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: розпізнаватипроблеми, щовиникають у довкіллі; 

будувати та досліджуватиприродніявища і процеси; 

послуговуватисятехнологічнимипристроями. 

Ставлення: усвідомленняважливостіприродничих наук як 

універсальноїмови науки, техніки та технологій. 

усвідомленняролінауковихідей в 

сучаснихінформаційнихтехнологіях 

Навчальніресурси: складанняграфіків та діаграм, 

якіілюструютьфункціональнізалежностірезультатіввпливулюдськ

оїдіяльності на природу 

5 
Інформаційно-

цифровакомпетентність 

Уміння: структуруватидані; діяти за алгоритмом та 

складатиалгоритми; визначатидостатністьданих для 

розв’язаннязадачі; використовуватирізнізнаковісистеми; 

знаходитиінформацію та оцінюватиїїдостовірність; 

доводитиістинністьтверджень. 



Ставлення: критичнеосмисленняінформації та 

джерелїїотримання; 

усвідомленняважливостіінформаційнихтехнологій для 

ефективногорозв’язуванняматематичних задач. 

Навчальніресурси: візуалізаціяданих, побудоваграфіків та діаграм 

за допомогоюпрограмнихзасобів 

6 
Уміннявчитисявпродовжж

иття 

Уміння: визначати мету навчальноїдіяльності, відбирати й 

застосовуватипотрібнізнання та способидіяльності для 

досягненняцієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальнудіяльність; моделювативласнуосвітнютраєкторію, 

аналізувати, контролювати, коригувати та 

оцінюватирезультатисвоєїнавчальноїдіяльності; 

доводитиправильністьвласногосудженняабовизнаватипомилковіст

ь. 

Ставлення: усвідомленнявласнихосвітніх потреб та 

цінностіновихзнань і вмінь; зацікавленість у пізнаннісвіту; 

розумінняважливостівчитисявпродовжжиття; прагнення до 

вдосконаленнярезультатівсвоєїдіяльності. 

Навчальніресурси: моделюваннявласноїосвітньоїтраєкторії 

7 
Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: генеруватиновіідеї, вирішуватижиттєвіпроблеми, 

аналізувати, прогнозувати, ухвалюватиоптимальнірішення; 

використовуватикритеріїраціональності, практичності, 

ефективності та точності  з метою виборунайкращогорішення; 

аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; 

використовуватирізністратегії, 

шукаючиоптимальнихспособіврозв’язанняжиттєвогозавдання. 

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; 

переконаність, щоуспіхкоманди – це й особистийуспіх; 

позитивнеоцінювання та підтримкаконструктивнихідейінших. 

Навчальніресурси: завданняпідприємницькогозмісту 

(оптимізаційнізадачі) 

8 

Соціальна і 

громадянськакомпетентно

сті 

Уміння: висловлювативласну думку, слухати і чутиінших, 

оцінюватиаргументи та змінювати думку на основідоказів; 

аргументувати та відстоювати свою позицію; 

ухвалюватиаргументованірішення в життєвихситуаціях; 

співпрацювати в команді, виділяти та виконувативласну роль в 

команднійроботі; аналізувативласнуекономічнуситуацію, 

родинний бюджет; орієнтуватися в широкому коліпослуг і товарів 

на основічіткихкритеріїв, робитиспоживчийвибір, спираючись на 

різнідані. 

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівнеставлення до 

іншихнезалежновідстатків, соціальногопоходження; 

відповідальність за спільну справу; налаштованість на 



логічнеобґрунтуванняпозиції без передчасного переходу до 

висновків; повага до прав людини, активна 

позиціящодоборотьбиіздискримінацією. 

Навчальніресурси: завданнясоціальногозмісту 

9 

Обізнаність і 

самовираження у 

сферікультури 

Уміння: грамотно і логічновисловлювати свою думку, 

аргументувати та вести діалог, враховуючинаціональні та 

культурніособливостіспіврозмовників, 

дотримуючисьетикиспілкування і взаємодії; 

враховуватихудожньо-естетичнускладову при 

створенніпродуктівсвоєїдіяльності (малюнків, текстів, схем тощо). 

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного 

розмаїття у глобальному суспільстві; 

усвідомленнявпливуокремого предмета на людську культуру та 

розвитоксуспільства. 

Навчальніресурси: математичнімоделі в різних видах мистецтва 

10 
Екологічнаграмотність і 

здоровежиття 

Уміння: аналізувати і критично оцінюватисоціально-

економічніподії в державі на основірізнихданих; 

враховуватиправові, етичні, екологічні і соціальнінаслідкирішень; 

розпізнавати, як інтерпретаціїрезультатіввирішення проблем 

можуть бути використані для маніпулювання. 

Ставлення: усвідомленнявзаємозв’язку кожного окремого 

предмета та екології на основірізнихданих; ощадне та 

бережливевідношення до природніхресурсів, чистотидовкілля та 

дотриманнясанітарних норм побуту; розглядпорівняльної 

характеристики щодовибору здорового способу життя; власна 

думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотинутощо. 

Навчальніресурси: навчальніпроекти, завданнясоціально-

економічного, екологічногозмісту; задачі, 

якісприяютьусвідомленнюцінності здорового способу життя 

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. Наскрізні лінії є засобом інтеграції 

ключових і загальнопредметнихкомпетентностей, окремих предметів та 

предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного 

середовища. Наскрізнілінії є соціальнозначимиминадпредметними  темами, 

якідопомагають  формуванню в учнівуявлень про суспільство в цілому, 

розвиваютьздатністьзастосовуватиотриманізнання у різнихситуаціях. 



Навчання за наскрізнимилініямиреалізуєтьсянасамперед через: 

 організаціюнавчальногосередовища — зміст та цілінаскрізних тем 

враховуються при формуванні духовного, соціального і 

фізичногосередовищанавчання; 

 окреміпредмети — виходячиізнаскрізних тем при вивченні предмета 

проводятьсявідповідні трактовки, приклади і методинавчання, 

реалізуютьсянадпредметні, міжкласові та загальношкільніпроекти. 

Роль окремихпредметів при навчанні за наскрізними темами різна і 

залежитьвідцілей і змістуокремого предмета та від того, наскількитісно 

той чиіншийпредметний цикл пов’язанийіз конкретною наскрізною 

темою; 

 предмети за вибором(«Фінансоваграмотність», «Цифрова та 

медіаграмотність») 

 роботу в проектах(«Школа сприянняздоров'ю», «Я 

патріотсвоєїкраїни», "Фінансова та підприємницькадіяльність», 

«Естетичнийінтелект», «СЕЕН», «Мистецька весна», «Storytelling»); 

 позакласнунавчальну роботу і роботу гуртків(«Козацько-лицарський 

гарт», «Юніскаути», «Біологіялюдинизасобами STEM», «Юніфермери», 

«СЕЕН», «Барвижиття/Олівець», «Робототехніка», «Ракетомоделювання», 

«Speakingclub», «Медіаграмотность»). 

 

Наскрізналінія Коротка характеристика 

Екологічнабезпека й 

сталийрозвиток 

Формування в учнівсоціальноїактивності, відповідальності та 

екологічноїсвідомості, готовностібрати участь у 

вирішенніпитаньзбереженнядовкілля і розвиткусуспільства, 

усвідомленняважливостісталогорозвитку для майбутніхпоколінь. 

Проблематика наскрізноїлініїреалізується через завдання з 

реальнимиданими про використанняприроднихресурсів, їхзбереження та 

примноження. Аналізцихданихсприяєрозвитку бережливого ставлення до 

навколишньогосередовища, екології, формуванню критичного мислення, 

вміннявирішуватипроблеми, критично 

оцінюватиперспективирозвиткунавколишньогосередовища і людини. 

Можливі уроки на відкритомуповітрі. 

Громадянськавідповідальність 

Сприятимеформуваннювідповідального члена громади і суспільства, 

щорозумієпринципи і механізмифункціонуваннясуспільства. 

Цянаскрізналініяосвоюється в основному через колективнудіяльність 

(дослідницькіроботи, роботи в групі, проектитощо), яка 

поєднуєокреміпредметиміж собою і розвиває в учнівготовність до співпраці, 

толерантністьщодорізноманітнихспособівдіяльності і думок. 

Вивченняокремого предмета маєвикликати в 

учнівякомогабільшепозитивнихемоцій, а їїзміст — бути націленим на 

вихованняпорядності, старанності, систематичності, послідовності, 

посидючості і чесності. Приклад вчителяпокликанийзігративажливу роль у 



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 цеможливо, не 

лишепоказувативиникнення факту ізпрактичноїситуації, а й, по можливості, 

створюватиумови  для самостійноговиведення нового знання, перевірційого на 

практиці і встановлення причинно-наслідковихзв’язків шляхом 

створенняпроблемнихситуацій, організаціїспостережень, дослідів та 

іншихвидівдіяльності. Формуваннюключових компетентностей 

сприяєвстановлення та реалізація в освітньомупроцесіміжпредметних і 

внутрішньопредметнихзв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-

діяльнісних і організаційно-методичних. 

Їхвикористанняпосилюєпізнавальнийінтересучнів до навчання і 

підвищуєрівеньїхньоїзагальноїкультури, створюєумови для 

систематизаціїнавчальногоматеріалу і формуваннянауковогосвітогляду. 

Учнінабуваютьдосвідузастосуваннязнань на практиці та перенесенняїх в 

новіситуації. 

VІІ. Форми  організації  освітнього  процесу 

Санаторна школа може організовувати здобуття освіти за формами, 

визначеними законодавством.  

Основними формами організації освітнього процесу в санаторній школі є 

різні типи уроків, елементи «перевернутого» класу, використання дистанційних 

технологій та змішаного  навчання (екскурсії, віртуальні подорожі, інсценізації, 

формуванні толерантного ставлення до товаришів, 

незалежновідрівнянавчальнихдосягнень. 

Здоров'я і безпека 

Завданнямнаскрізноїлінії є становленняучня як емоційностійкого 

члена суспільства, здатного вести здоровий спосібжиття і формуватинавколо 

себе безпечнежиттєвесередовище. 

Реалізується через завдання з реальнимиданими про безпеку і 

охоронуздоров’я (текстовізавдання, пов’язані з середовищемдорожнього 

руху, рухом пішоходів і транспортнихзасобів). Варто звернутиувагу на 

проблеми, пов’язаніізризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, 

знайдених з «ага-ефектом», пошукоптимальнихметодіввирішення і 

розв’язування задач тощо, здатнівикликати в учнівчималорадіснихемоцій. 

Підприємливість і 

фінансоваграмотність 

Наскрізналініянацілена на розвитоклідерськихініціатив, 

здатністьуспішнодіяти в технологічномушвидкозмінномусередовищі, 

забезпеченнякращогорозумінняучнямипрактичнихаспектівфінансовихпитань 

(здійсненнязаощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 

кредитуваннятощо). 

Цянаскрізналініяпов'язана з 

розв'язуваннямпрактичнихзавданьщодоплануваннягосподарськоїдіяльності 

та реальноїоцінкивласнихможливостей, складаннясімейного бюджету, 

формуванняекономногоставлення до природнихресурсів. 



захист проєктів тощо). Вибір форм і методів навчання  вчитель визначає 

самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, використовуючи інтерактивні 

форми і методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, 

сюжетно-рольові ігри,  моделювання, ситуаційні вправи,  дитяче волонтерство 

тощо, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, 

зазначених у межах кожної галузі. 

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей 

крімуроківпроводятьсянавчально-практичнізаняття. Ця форма 

організаціїпоєднуєвиконаннярізнихпрактичнихвправ, експериментальнихробіт, 

досліджень  відповідно до змістуокремихпредметів, меншрегламентована й має 

акцент на більшійсамостійностіучнів в експериментальній та практичнійдіяльності. 

Оглядоваекскурсіяприпускаєцілеспрямованеознайомленняучнів з об'єктами 

та спостереженняпроцесів з метою відновити та 

систематизуватиранішеотриманізнання. 

Екскурсіївпершучергупокликаніпоказатиучнямпрактичнезастосуваннязнань, 

отриманих при вивченнізмістуокремихпредметів 

(можливопоєднуватизізборомучнями по ходу екскурсіїматеріалу для 

виконаннявизначенихзавдань). 

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом 

МОН України від 08.09.2020 №1115, технології дистанційного навчання 

використовуються у санаторній школі  при проведенні занять через мережу 

Інтернет під час карантинних обмежень та виникнення надзвичайних ситуацій 

(військовий стан тощо). 

В умовах надзвичайної ситуації вчителі працюють з учнями, що перебувають 

удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням 

матеріально-технічних санаторної школи та Санітарного регламенту.  

3 урахуванням надзвичайної ситуації та загальнодержавних 

протиепідеміологічних заходів, а також в рамках реалізації права на автономію 

адміністрація санаторної школи запропонувала різні підходи щодо організації та 

обліку реалізації освітнього процесу, у тому числі здійсненого з використанням 

дистанційних технологій, коли учасники освітнього процесу знаходяться поза 

межами закладу освіти.  

Для здійснення обміну навчальними матеріалами учасники освітнього 

процесу застосовують будь-які пристрої та інструменти, зокрема мобільний 

телефон, за допомогою якого організувано спільноти в соціальних мережах, 

мобільних додатках. Матеріали можна надсилати електронною поштою, 

розміщувати на Facebook  сторінці санаторної школи, на предметних курсах, 

створених на платформі Googleclassroom, зокрема відео-уроки або гіперпосилання 

на них. Під час навчання з дистанційними технологіями використовуються освітні 

пратформи та ресурси затверджені педагогічною радою санаторної школи. 

При підготовці до уроку педагоги санаторної школи збалансовано поєднують 

цифрові завдання, роботу з підручником та робочим зошитом. Особливу увагу 

приділяють практичним завданням, при виконанні яких не передбачається 

користування електронними ресурсами.  



Додатково заплановані щоденні зустрічі в конкретний час для тих учнів, 

кому потрібна консультація. За потребою, складається окремий розклад онлайн 

уроків для учасників освітнього процесу.  

Якщо у класі є діти, в яких немає доступу до електронних ресурсів, то 

основне навчання для таких учнів відбувається за підручником. Завдання 

передаються телефоном чи іншими доступними засобами спілкування.  

З метою належноїорганізаціїосвітньогопроцесу в санаторній 

школіформуютьсяінклюзивнікласи відповідно до чинного законодавства. 

За потреби санаторна школаможеорганізуватиздобуттяосвіти за 

індивідуальноюосвітньоютраєкторією.  

Індивідуальнаосвітнятраєкторіяучняреалізується на 

підставііндивідуальноїпрограмирозвитку, індивідуальногонавчального плану, 

щорозробляєтьсяпедагогічнимипрацівниками у взаємодії з учнем та/абойого 

батьками, схвалюєтьсяпедагогічною радою закладу освіти, 

затверджуєтьсяйогокерівником та підписується батьками. 

Формиорганізаціїосвітньогопроцесуможутьуточнюватись та розширюватись 

у змістіокремихпредметів за умовивиконаннядержавнихвимог Державного 

стандарту та окремихпредметівпротягомнавчального року. 

Вибір форм і методівнавчаннявчительвизначаєсамостійно, 

враховуючиконкретніумовироботи, 

забезпечуючиводночасдосягненняконкретнихочікуванихрезультатів, зазначених у 

навчальнихпрограмахокремихпредметів. 

VІІІ. Опис та 

інструментисистемивнутрішньогозабезпеченняякостіосвіти 

1. Оцінюванняздобувачівосвіти. 

Системаоцінюваннямаєнаметідопомогтивчителевіконкретизуватинавчальні 

досягнення учнів і надати необхідні інструменти для 

впровадженняоб’єктивногойсправедливогооцінюваннярезультатів навчання. 

Воцінюваннінавчальнихдосягненьучнівважливорозрізнятипоточнеформувал

ьнеоцінювання(оцінюваннядлянавчання)тапідсумковеоцінювання(семестрове

,річне). 

Поточнеормувальнеоцінюванняздійснюють з метою допомогти учням 

усвідомити способи досягнення кращихрезультатів навчання. Підсумкове 

оцінювання здійснюють з метою отриманняданих про рівень досягнення учнями 

результатів навчання після завершенняосвітньої програмиабо окремихосвітніх 

компонентів. 

У контекстіцьогозмінюються і підходи до 

оцінюваннярезультатівнавчальнихдосягненьшколярів як 

складовоїосвітньогопроцесу. Оцінюваннямаєґрунтуватися на позитивному 

принципі, що, передусім, передбачає  врахуваннярівнядосягненьучня, а не 

ступеняйогоневдач. Результатинавчальноїдіяльностіучнів на 

всіхетапахшкільноїосвіти не можутьобмежуватисязнаннями, уміннями, навичками, 

метою навчаннямають бути сформованікомпетентності 



 якзагальназдатністьвикористовуватинабутізнання  у повсякденному  житті, давати  

якіснуоцінкупроцесам  і явищам, встановлювати  закономірності  тощо. 

1.1.Поточнеформувальнеоцінювання 
Поточнеформувальнеоцінюванняздійснюєтьсясистемновпроцесінавчання на 

основі викладеного нижче алгоритму діяльності вчителя під 

часорганізаціїформувального оцінювання, що, зокрема, забезпечить 

наступністьміж підходами до оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

початкової ібазової середньоїосвіти: 

- Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей 

напевний період (наприклад, заняття, тиждень, період, відведений для 

вивченнятеми, тощо. Основою для вироблення навчальних цілей є очікувані 

результатинавчання,передбаченівідповідноюнавчальноюпрограмою,такритеріїоці

нювання. 

- Інформування учнів про критерії оцінювання, за якими буде визначенорівень 

їхніхнавчальнихдосягнень на кінець навчальногосеместру тароку.Доцільно 

впроваджувати поступове залучення учнів до вироблення 

критеріївоцінюваннярезультатівокремихвидівнавчальноїдіяльності. 

- Наданняучнямзворотногозв’язкущодоїхніхнавчальнихдосягненьвідповіднодо

визначенихцілей.Зворотнийзв’язокмаєбутизрозумілимічітким, доброзичливим і 

своєчасним. Важливо не протиставляти учнів однеодному. Доцільно акцентувати 

увагу лише на позитивній динаміці 

досягненьучня/учениці.Труднощівнавчаннідоцільнообговорюватизучнямиіндивід

уально.Зворотнийзв’язокнадаютьуписьмовій,уснійабоелектроннійформі,залежнов

іддидактичноїметийвидунавчальноїдіяльності. 

- Створенняумовдляормуваннявмінняучніваналізувативласнунавчальнудіяльні

сть(рефлексія).Підчаснавчальноїдіяльностідоцільноспрямовуватиучнівнаспостере

женнясвоїхдійідійоднокласників,осмислення своїх суджень і дій з огляду на їх 

відповідність навчальним цілям.Важливим є створення умов для активної участі 

учнів у процесі оцінювання 

іззастосуваннямкритеріїв,зокремашляхомсамооцінюваннятавзаємооцінювання, та 

спільне визначення подальших кроків для покращеннярезультатівнавчання. 

- Корегування освітнього процесу з урахуванням результатів оцінювання 

танавчальних потребучнів. 

- при 

формувальномуоцінюванні,зокремадлясамооцінюваннятавзаємооцінювання,реком

ендовановикористовуватиінструментизорієнтовного переліку: 

 

№ Наз

ва 

Описінструмент

а 

1 Аналізпортфоліо Перевіркарівнянавчальнихдосягненьзадопомогоюпортоліоуч

ня.Портоліо–цепідібраніучнемроботиіззазначеннямдати, 

призначення яких – розповісти історію 

учнівськихдосягненьабопоступу.Портоліозазвичайміститьос

обистіроздумиучня з поясненнями,чомуобрано тучи 

туроботуіяксамевонапоказуєдосягненняцілейнавчання 



2 Відповідьхором учніодночасноуснореагуютьнапевнурепліку.Цеможебутивід
повідь на запитання, висловлення згоди чи незгоди 
іззапропонованимтвердженням,повтореннясказаноговчителе
мтощо 

3 Візьмиіпередай Спільна групова робота, яку використовують, щоб 
поділитисядумками або зібрати інормацію від кожного 
учасника 
групи;учнізаписуютьвідповіді,потімпередаютьвправо,додают
ьвласну відповідь на іншому аркуші і продовжують, доки 
їхнійпапірець обійде всю групу і знову повернеться до них. 
Потімобговорюють результативгрупі 

4 Внутрішнє 

/зовнішнєко

ло 

учністаютьудвакола,внутрішнєтазовнішнє,обличчямоднедоо
дного.чні,щостоятьнавпроти,ставлятьоднеодномузапитання 
по темі, які вони попередньо написали. 
Зовнішнєколорухаєтьсяіутворюютьсяновіпари.Потімпроцеду
раповторюється 

5 Газетнийзаголовок Вигадайтегазетнийзаголовок,якийможебутинаписанийдотеми
,якумививчаємо.Передайте основнуідею події 

6 Гравкубик Покажіть6запитаньдоуроку.Об’єднайтеучнівугрупипо4. 
кожної групи є один кубик. Кожен кидає кубик та 
відповідаєна запитання з відповідним номером. Якщо номер 
випав більшніж один раз, учень може доповнити попередню 
відповідь абокинути кубикщераз.Відповіді можназаписувати 

7 Доповнидумку Письмоваперевіркарозуміннястратегії,колиучнізаповнюютьп
ропускиупропонованомутвердженні 

8 Есе«хвилинка» Питаннядля есенаоднухвилину– цеконкретнепитанняз 

орієнтацієюнаочікуваний(ірезультат(инавчання, 

наякеможнавідповістизаодну-дві хвилини 

9 Записужурнал учнізаписуютьусвійжурналабозошитрозумінняпредмету,пон

яттяаботе,щовонививчилинауроці.Вчительпереглядаєзаписи,

щобдізнатисячизрозумів ученьпевнутему,урок,поняттяабо 

вивчене 

10 Записнікнижки 
учнів 

Інструментдляучнівдлявідстежуваннянавчальногопоступу:куд
иярухаюся? деязараз?яктудидістатися? 

11 Збір ідей учитель ставить запитання або дає завдання.чні 
самостійновідповідають на аркуші паперу, зазначаючи не 
менше трьохдумок / відповідей / тверджень.чні, що 
завершили, встають.Вчитель звертається до певного учня і 
просить його 
поділитисязаписанимиідеями.чнівикреслюютьпункти,попере
дньоозвученіоднокласникамиісідають,коливнихааркушахзакі
нчилися всі записані ідеї, незалежно від того, чи вони 
булиозвученісаменими.Вчительпродовжуєопитуватиучнів,до
ки 
сядутьусі 

12 З-Х-ВтаЗХВ+ учнівідповідаютьгрупами,впарахабоіндивідуальноназапитан
ня«Щомивжезнаємо?»(З ,«Щомихотілибдізнатися?» (Хта 

«Що вже вивчили за темою?» (В . Плюс (+проситьучнівкласи 
ікуватиотриманізнаннязадопомогоюконцептуальноїкартиабо
наочноїсхеми,якавідображаєключовуінормацію.Потімкожену

ченьзаписуєкороткий 
підсумок(наодинабзацпровивчене 



13 Картканавихід Цеписьмовівідповідіучнівназапитаннянакартках,які 
учнямроздають наприкінці уроку, після завершення певного 
видуроботи,теми тощо 

14 Концептуаль

накарта 

Будь-якаможливаормасхематичноїнаочності,якадопомагає 
учням побачити взаємозв'язки між поняттями за 

допомогоюпобудованихсхемключовихслів,щопозначаютьтак

іпоняття 

15 Лідерзаномером учні об’єднуються в групи по чотири і кожному члену 
групиприсвоюється номер.читель ставить питання / 
проблему і 
всічотириучніїїобговорюють.Вчительназиваєномерівідповідн
ийученьукожній групі відповідає 

16 Найзаплутаніш

ий(або 

найясніший)мо

мент 

Це варіант однохвилинки. Можна дати учням трохи 
більшечасу для відповіді на запитання. Запитайте (в кінці 
уроку абопід час паузи, яка утворилася після пояснення 
теми : 
«Якийнайбільшзаплутаниймомент»сьогоднішньогозаняття
?»або 
«Щовамздалося незрозумілим упонятті« »? 

17 Перевіркане

правильного

розуміння 

учительнадаєучнямпоширеніабопередбачуваніпомилковітвер

дження з певної теми, щодо певного принципу або процесуі 

запитує, чи згодні вони з цим чи ні та чому.чні мають 

датиаргументовані відповіді. Перевірка неправильного 

розумінняможетакожзастосовуватисяуормітестуздекількомав

аріантамивідповідіабогри«правильно-неправильно» 

18 Перефразування учнімаютьвисловитивласнимисловамиосновнуідеюурокучи
щойнопоясненоїтеми 

19 Підбиттяпідсумків Формароздумів одразупісля певного видуроботи 

20 Підказка 

зааналогією 

учні маютьсормулюватидумку на основі підказки-

аналогії:(певнепоняття,принципабопроцес виглядаєяк 

 томущо  

21 ПідсумокА-Б-В Кожномуучневівкласіприсвоюєтьсяокремалітераалавіту, 
авінобираєслово,якепочинаєтьсянацюлітерутапов'язанез 

  вивченоютемою 

22 Підсумок 

абопитаннянакар

тках 

учительчасвідчасуроздаєкарткийпроситьучнівписатизобохст

орін затакими правилами: 

(Один бікна підставі вивченого (теми, розділу , 

опишітьосновнувеликуідею,якувизрозуміли,уормікороткогов

исновку. 

(Другийбікзапишітьте,щовищенеповністюзрозумілиувиглядіт

вердження абозапитання 

23 Підсумок 

однимреченням 

учнівпросятьнаписатипідсумковеречення,якевідповідаєназапи
тання«хто»,«що»,«де»,«коли»,«чому»,«як»щодопевноїтеми 

24 Підсумок 

однимсловом 

учнімаютьобратиз-
поміжнаведенихваріантів(абозапропонуватисамостійнослово,
якенайкращепідсумовує 
тему 

25 Подумай – 

запиши –обговори 

в парі –поділися 

учніобдумуютьвідповідьсамостійно,записуютьїї,об’єднуют
ьсявпаритаобговорюютьвідповідьізпартнерами,апотімозвуч
уютьїї всьомукласу 



26 Подумай – 

розкаживпарі 

Вчительставитьучнямзапитання.чнісамостійно 
формулюютьвідповідіпротягомвизначеногочасу,потімповерта
ються кожен до свого партнера та надають йомувідповідь. 
Вчитель викликає декілька пар на вибір, якіозвучують 
своївідповідіукласі 

27 Пригадай–

підсумуй–запитай 

– пов’яжи за 

2хвилини(ППЗП2) 

Задвіхвилиниучніповинніпригадатитаназватиуправильномуп
орядкунайважливішіідеї,отриманінапопередньому занятті; за 
дві хвилини підсумувати ці 
пунктиоднимреченням,записатиоднеосновнезапитання,наяке 
вони хочуть отримати відповідь та знайти одну прив'язку 
цьогоматеріалудо основної теми предметучи курсу 

28 Рішення-рішення читель висловлює певну думку, потім просить учнів 
зайнятисторону, що відповідає їхній думці з цієї теми і 
поділитисяаргументацією.чніможутьзмінюватисторонупісля
обговорення 

29 Самооцінювання Процес,підчасякого учнізбираютьданіпровласненавчання, 
аналізують що саме відображує їхні успіхи в 

досягненнінавчальних цілейтапланують 

наступнікроки 

30 Семінар 

заСократом 

учніставлятьпитанняоднеодномузпевноговажливогопитання
аботеми.Питанняініціюютьрозмову,якатриваєяксеріявідповід
ейтадодаткових запитань 

31 Сигналируками учнінапроханнявчителяпоказуютьвизначенісигналирукою,щ

об повідомити про рівень розуміння певного 

поняття,принципуабо процесу: 

«озумію

 іможупояснити»(наприклад,великийпалець

вгору. 

«Щенезовсімрозумію_____________»(наприклад, 

великийпалецьвниз. 

«Невпевненийщодо »(наприклад,помахатирукою 

32 Скажищось учніпочерзіобговорюютьугрупіпевнийпрочитанийрозділабоп
ереглянуте відео 

33 Сортуванняслів учнямдаютьнабірсловниковихтермінів,яківонисортуютьзазад
анимиабо створеними нимикатегоріями 

34 Спінерідей  учительстворюєспінер,розділенийна4секторизнаписами 
«Спрогнозуй»,«Поясни»,«Підсумуй»,«Оціни».Післяпоясненн
я нового матеріалу вчитель крутить спінер та проситьучнів 
відповісти на запитання залежно від місця 
зупинкиспінера.Наприклад,спінерзупиняєтьсянасекторі«Підс
умуй», 
тодівчительможесказати: 
«Назвиключовіпоняття,проякіщойно йшлося» 

 

35 Спостереження чительготуєпротоколспостереженняізперелікомучнівукласі,д
ебудезазначено,заякимисамеочікуванимирезультатамивінбуд

еспостерігати.ухаючиськласом,він 

спостерігає за учнями, коли вони працюють, і робить 
необхіднізаписитапозначкивпротоколіспостереження 



36 Тестування За допомогою тестування вчитель перевіряє 
опануванняучнямиактичноїінормації,понять.Орієнтов
нітипитестовихзавдань: 
Декілька правильних 
варіантівПравильно/НеправильноКороткавідповідь 
Знайдивідповідність 
розширенавідповідь 

37 Трикутнапризма 

(червоний, 

жовтий,зелений) 

учнідаютьвчителевізворотнийзв'язок,показуючиколір,щовідп
овідаєрівню розуміння 

38 Уснеопитування чительпропонуєучнямивідповістиназапитання,наведенінижче
: 
Чимце схожена/відрізняєтьсявід  ?Якіхарактерні риси/елементи ? 

Якіщеможнапоказати/проілюструвати ? 
чомуполягаєголовнаідея,ключоваконцепція,мораль 
 ? 
Як стосується ? 
Якіідеї / деталі можнадодатидо  ?Наведітьприклад ? 
Що нетакз ? 
Якийвисновоквимоглибзробитиз  ?Яківисновкиможназробитиз ? 
Наякепитанняминамагаємося 
відповісти?Якупроблемуминамагаємосявирішити? 
Щовиможетесказатипро  ?Щоможестатися,якщо ? 
Якікритеріїможнавзятидляоцінки  ?Якідоказипідтверджують ? 
Якмиможемодовести /підтвердити 
 ?Якцеможнар
озглядатизточкизору  
 ?Якіальтернат
иви слід 
розглянути?Якийпідхід/стратегіювимоглибвикористати
для   ? 

39 Учнівськаконфере

нція 

Бесідазкожнимучнемособистодляперевіркирівнярозуміння 

40 Хрестики-нулики Набір видів роботи, з яких учні самостійно можуть обирати 
ті,що можуть продемонструвати їхнє розуміння теми. 
Набірпредставлений у вигляді сітки з дев'яти квадратів, 
схожої надошку для гри в хрестики-нулики, можна 
попросити учнівобиратитак,щобзрештоюзакреслити 
«трипідряд».Завдання 
можутьвідрізнятисязазмістом,процесомтарезультатомі 

  можутьбутиадаптованізалежновідглибинизнань 

41 Хтошвидше? обота в парі – слухач і ведучий. Обидва знають 
категорію(тему, однакведучий стоїтьспиноюдо 
дошки/екрану. 
З'являються слова на задану тему, слухач дає 
підказки, аведучий намагається вгадати слово. Пара, 
яка завершилапершою,встає 

42 Швидкийзапис Попросіть учнів відповісти за 2-10 хвилин на
 відкритізапитанняабо твердження 

43 ШкалаЛайкерта  учительнаводить3-
5тверджень,якіявнонеєістиннимиабопомилковими, але дещо 
спірними. Мета полягає в тому, щобдопомогти учням 



подумати над текстом, а потім обговоритийогоз 
однокласниками. Наприклад, 

«Герой(ім'яне повиненбув робити(щосаме.» 
 

повністю погоджуюсяне 
погоджуюсяпогоджуюсяповністюпогоджуюся 

44 3-2-1 учні виконують такі варіанти завдань, визначаючи запрочитанимтекстом: 
триречі,яківидізналися,двацікавіакти,однепитання,щозалиши
лося; 

триключовіслова,двівідмінностіміж_,одинвпливна_; 
три важливіакти, дві цікаві ідеї, одне уявлення про себе 
якучня; 

три нові терміни, дві нові ідеї, одна річ, яку потрібно 
обдумати;три питання до тексту (незнайомі слова або 
незрозумілі ідеї ,два прогнози за текстом (що станеться далі, 
враховуючи вжепрочитане , знайдіть один зв'язок у тексті (з 
тим, що ви вжезнали або випробували 

45 Трихвилиннапауза Трихвилинна пауза дає змогу учням зупинитися, 
обміркуватипевні представлені явища та ідеї, прив'язати їх 
до вже наявнихзнаньабо досвідута попросити роз'яснень. 
Язмінив(ластавленнядо.... 
Я більше дізнався(ласяпро... 
Менездивувало... 
Япочувався(лася... 

46 Є питання, в 

кого євідповідь? 

чительробитьдванаборикарток.Першийнабірмаєзапитаннязап
евнимрозділомнавчання.другомунаборімістятьсявідповіді.чи
тельроздаєкарткизвідповідямиучням,апотімвінабоученьзачит
уєкласупитаннянакартці. 
Всі учні перевіряють свої картки з відповідями, щоб 
знайтиправильну 

 

1.2. Підсумкове оцінювання 
Підсумковомуоцінюванню(семестровому,річному)підлягаютьрезультатинавч

аннязнавчальнихпредметів,інтегрованихкурсівобов’язкового освітнього 

компонента типового навчального плану.  

Семестровеоцінюванняздійснюютьзурахуваннямрізнихвидівнавчальноїдіяльн

ості,якімалимісцепротягомсеместру,тадинамікиособистихнавчальнихдосягненьучн

я/учениці. 

Річнеоцінюванняздійснюютьнаосновісеместровихабоскоригованихсеместров

их оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним відоцінок за І та ІІ 

семестри. Для визначення річної оцінки потрібно 

враховуватидинамікуособистихнавчальнихдосягненьучня/учениці протягомроку. 

Семестрова та річна оцінки можуть підлягати коригуванню відповідно до 

чинного законодавства.  

Коригування річної оцінки здійснюють шляхом коригування 

семестровоїоцінки за І та/або ІІ семестр відповідно до чинного законодавства. 

Оцінкарезультатівнавчанняучнівєконфіденційноюінформацією,якуповідомля

ютьлишеучневі/учениці,його/їїбатькам(іншимзаконнимпредставникам). 



Відомості,отриманіпідчаспідсумковогота,уразізастосування,проміжного, 

оцінювання результатів навчання, застосовують у формувальномуоцінюванні, 

зокрема, для вироблення навчальних цілей на наступний період,визначення 

труднощів, що постали перед учнем/ученицею, та коригуванняосвітньогопроцесу. 

 

1.3. Критерії та шкала оцінювання. 
Оцінювання має бути зорієнтованим на визначені Державним 

стандартомбазовоїсередньоїосвітиключовікомпетентностітанаскрізнівмінняйперед

баченінавчальноюпрограмоюочікуванірезультатинавчаннядлявідповідногоперіодуо

світньогопроцесу.Враховуючицівимоги,дляоцінюваннянавчальнихдосягненьучнівд

оцільнокеруватисятакимикатегоріямикритеріїв: 

 розв’язанняпроблемівиконанняпрактичнихзавданьіззастосуваннямзнань,

що охоплюютьсянавчальнимматеріалом; 

 комунікація(томучислізвикористаннямінформаційно-комунікаційних 

технологій; 

 плануванняйздійсненнянавчальногопошуку,роботазтекстовою і  

граф ічноюінформацією; 

 реф лексіявласноїнавчально-пізнавальноїдіяльності. 

Підчасоцінюваннянавчальнихдосягненьвраховується дотримання учнями 

принципів доброчесності, а саме: вияв повагидо інших осіб, їхніх прав і свобод, 

дбайливе ставлення до ресурсів і довкілля,дотримання принципів академічної 

доброчесності.разі порушення учнем/ученицею принципів доброчесності під час 

певного виду навчальної 

діяльності,учительможеприйнятирішеннянеоцінюватирезультаттакоїнавчальноїдія

льності. 

Длявизначеннярівнядосягненняучнямирезультатівнавчаннясанаторна 

школазастосовуєОрієнтовнурамкуоцінюваннянавчальнихдосягнень здобувачів 

базової середньої освіти. Орієнтовній рамці оцінюваннянавчальних досягнень 

навчальні досягнення учнів характеризують за 

чотирмарівнями:початковий,середній,достатній,високий. 

 

Орієнтовна рамка оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

базовоїсередньоїосвіти 

Рівні

Категоріїкрит

еріїв 

Початковийрівень 

1–3 балів 
Середнійрівень 

4– 6 балів 
Достатнійрівень 

7– 9 балів 
Високийрівень 

10 –12 балів 



Плануваннята

здійсненнянавч

альногопошуку

,аналізтекстов

оїтаграфічної 

інформації 

чень/ученицясамост

ійно  або

 здопомо

гою 

 вчителя

чи інших 

осіб:плануєйздійсню

єнавчальний 

пошук;опрацьовуєтек
стовута/або

 граічнуі

нормацію 

чень  / 

 ученицясам

остійно   або 

 здопомогою

  

 вчителячиін

шихосіб:планує й

 здійснюєнав

чальний 
пошук;ставитьзапита

ннядозмісту

 навчального

матеріалу;опрацьовує

    

 йінтерпрету

єтекстовута/або  

 граічнуінор

мацію    без 

істотнихзмістовихіло
гічнихнеточностей 

чень /

 ученицясам

остійноабопідопосере

дкованимкерівництво

мучителяабоіншихосі

б: 

плануєйуспішноздійс

нюєнавчальнийпошу

к, не 
обмежуючись

навчальнимм

атеріалом;ста

вить 

уточнювальні

запитання; 

чень / 

 ученицясам

остійноабопідопосере

дкованимкерівництво

мучителя  чи 

 іншихосіб: 

плануєйуспішноздійс

нюєнавчальнийпошу

к, не 
обмежуючись

навчальнимм

атеріалом; 

ставитьзапитанняна 

з’ясування причинно-

наслідковихзв’язків; 

   використовує 
інормацію 

зкількохджерел; 

опрацьовуєй 

логічноінтерпретуєте

кстовута/або

 граічнуі

нормацію;порівнює 

інормацію 

зкількохджерел 

використовує 
інормаціюзрізнихдже

рел; 

опрацьовуєй 

логічноінтерпретуєте

кстовута/або

 граічнуі

нормацію;аналізуєйп

орівнюєінормаціюзрі

знихджерел; 

критичнооцінюєнаді

йність джерела 

йдостовірність 
інормації 

Комунікація,зо

крема
 з

використання

м 

інформаційно-

комунікаційних

технологій 

чень/ученицястворю

є короткі усній
 письмові 

повідомлення;відтвор

ює 

 почутуабо

 прочитану

інормацію,допускаюч

и 

 істотнізмі

стові   

 та/абологі

чні неточності 

чень/ученицястворює 

короткі усній
 письмові 

повідомлення;відтвор

юєпочутуабопрочита

ну 

інормацію  

 безістотни

х 

 змістовихт

а/або  

 логічнихн
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результатисвоєї
 навчальної

діяльності 

чень   / 

 ученицяствор
юєдеталізованіусні й

 

 письмовіпові

домлення;висловлює

  

 власнудумку

  й

 наводитьприк

лади   на 

 їїпідтверджен

ня;презентуєрезульта

тинавчальноїдіяльнос
ті,зокремазвикориста

нням  ІКТ(за   

    умови 

доступності  

чень  / 

 ученицяствор
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 й 

 письмовіпові

домлення;висловлює

йлогічнообґрунтовує

  

 власнудумку,

   наводить 

приклади  на 

 їїпідтверд

ження;творчо

 презентує
результатинавчальної

діяльності,зокремазв

икористанням 

 ІКТ(за 

  умови 
доступності  



Виконанняпрак

тичнихзавдань

 та

розв’язанняпов

сякденнихпроб

лем 

 ізз

астосуваннямз

нань,
 що

охоплюютьсян

авчальниммат

еріалом 

чень  / 

 ученицясам

остійно   або

 здопомогою

  вчителяабо 

інших осіб:виконує 

 

 навчальнуді

ю на  
 рівнікопіюв

аннязразкаїївиконанн

я;розпізнає, 

 називаєокре

мі    

 об’єктививч

ення 

чень / 

 ученицясам

остійно   або 

 здопомогою

  

 вчителячи 
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 навчальнуді
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Санаторна школа здійснює підсумкове та, у 

разізастосування,проміжне,оцінюваннярезультатівнавчаннязарівневою,12-

бальною.Результатирічногооцінювання відображають у свідоцтві досягнень/табелі 

успішності, які видають учневі/учениці вкінцінавчальногороку. 

Для забезпечення наступності між підходами до оцінювання 

результатівнавчання здобувачів початкової та базової середньої освіти, 

упершомусеместрі5-гокласу 

застосовуєтьсяпідсумковеоцінюваннярезультатівнавчанняучнівзарівневоюшкалою,

а його результати позначати словами абовідповідними 

літерами:«початковий»(П),«середній»(С),«достатній»(Д),«високий»(В),тасупровод

жувативербальною характеристикою з орієнтацією на досягнення учня/учениці (а 

ненапомилки,абоневдачі).Припереходівідпідсумковогооцінюваннязарівневою 

шкалою в І семестрі до оцінювання за бальною шкалою в ІІ 

семестрірекомендуємопривиставленнірічноїоцінкиорієнтуватисьнаоцінкузаІІсемес

тр,аможливурізницюміжрівнямирезультатівнавчанняуІтаІІсеместрахвраховуватиш

ляхомвиставленнярічноїоцінки,щовідповідаєвищомупоказнику. 

Якщо рівень результатів навчання учня/учениці визначити 

неможливочерезтривалувідсутністьучня/учениці,укласномужурналітасвідоцтвідося

гненьробитьсязапис«(н/а» (неатестований(а). 

 

1.4.Основними  функціями  оцінювання навчальних  досягненьучнів6-9 

класівв  санаторнійшколі є: 

 контролююча - визначаєрівеньдосягнень кожного учня (учениці), готовність 

до засвоєння нового матеріалу, щодаєзмогувчителевівідповіднопланувати й 

викладати  навчальний  матеріал; 



 навчальна - сприяєповторенню, уточненню й поглибленню  знань, 

їхсистематизації, вдосконаленню  умінь та навичок; 

 діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, яківиникають в учня 

(учениці) в процесінавчання; виявляєпрогалини у засвоєному, вносить 

корективи, спрямовані на їхусунення; 

 стимулювально-мотиваційна - формуєпозитивнімотивинавчання; 

 виховна - сприяєформуваннюуміньвідповідально й зосередженопрацювати, 

застосовуватиприйоми контролю й самоконтролю, рефлексії  навчальної 

 діяльності. 

При  оцінюваннінавчальнихдосягненьучнівмаютьураховуватися: 

 характеристики відповідіучня: правильність, логічність, обґрунтованість, 

цілісність; 

 якістьзнань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність; 

 сформованість  загальнонавчальних та предметнихумінь і навичок; 

 рівеньволодіннярозумовимиопераціями: вмінняаналізувати, синтезувати, 

порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити  висновки 

 тощо; 

 досвід  творчої  діяльності (вміннявиявляти  проблеми та розв'язуватиїх, 

формулювати  гіпотези); 

 самостійність  оцінних  суджень. 

Названівищеорієнтирипокладено в основу 

чотирьохрівнівнавчальнихдосягненьучнів: початкового, середнього, достатнього, 

високого. Кожнийнаступнийрівеньвимогвбирає в себе вимоги до попереднього, а 

такождодаєнові характеристики. Критерії  оцінювання 

 навчальнихдосягненьреалізуютьсяв нормах оцінок, 

яківстановлюютьчіткеспіввідношенняміжвимогами до знань, умінь і навичок, 

якіоцінюються, та показником  оцінки  в  балах. 
Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

 

І. Початковий 

 

1 Учень (учениця) розрізняє об'єкти вивчення 

2 Учень (учениця) відтворює незначну  частину навчального 

матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення 

3 Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу; з 

допомогою вчителя виконує елементарні завдання 

 

 

 

 

 

II. Середній 

 

4 Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний 

навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, 

дію 

5 Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, 

здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 

сформулювати  правило 

6 Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних положень 

навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але 

недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні 

 завдань за зразком 

 

 

7 Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає 

основоположні  теорії і факти, вміє наводити окремі власні 



 

 

 

III.Достатній 

 

приклади на підтвердження певних думок, частково контролює 

власні навчальні дії 

8 Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує 

вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається 

аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між 

явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну 

діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має  неточності 

9 Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує 

знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й 

систематизувати  інформацію, використовує загальновідомі 

докази із самостійною і правильною аргументацією. 

 

 

 

 

IV. Високий 

10 Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний(а)  

використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, 

узагальнення. 

11 Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних 

програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє 

знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати 

проблеми. 

12 Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах 

вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у 

стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно 

аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, 

самостійно користуватися  джерелами  інформації, приймати 

 рішення. 

Видами оцінюваннянавчальнихдосягненьучнів є поточне, тематичне, 

семестрове, річнеоцінювання та державна  підсумкова  атестація. 

Поточнеоцінювання-цепроцесвстановленнярівнянавчальнихдосягненьучня 

(учениці) в оволодіннізмістом предмета, уміннями та навичкамивідповідно до 

вимогнавчальнихпрограм. Об'єктом поточного 

оцінюваннярівнянавчальнихдосягненьучнів є знання, вміння та навички, 

самостійністьоціннихсуджень, досвідтворчоїдіяльності та емоційно-ціннісного 

 ставлення  до навколишньої  дійсності. Поточнеоцінювання здійснюється  у 

процесі поурочного вивчення теми. Йогоосновнимизавдання є:встановлення й 

оцінюваннярівніврозуміння і первинногозасвоєнняокремихелементівзмісту теми, 

встановленнязв'язківміж ними та засвоєнимзмістомпопередніх тем, 

закріпленнязнань, умінь і навичок. Формами поточного оцінювання є 

індивідуальне, групове та фронтальнеопитування. 

Тематичномуоцінюваннюнавчальнихдосягненьпідлягаютьосновнірезультати

вивчення теми (розділу). 

Тематичнеоцінюваннянавчальнихдосягненьучнівзабезпечує: 

 усуненнябезсистемності в оцінюванні; 

 підвищенняоб'єктивностіоцінкизнань, навичок і умінь; 

 індивідуальний та диференційованийпідхід до організаціїнавчання; 

 систематизацію й узагальненнянавчальногоматеріалу; 

 концентрацію  увагиучнів до найсуттєвішого в системізнань з кожного 

предмета. 

Тематичнаоцінкавиставляється  на 

підставірезультатівопануванняучнямиматеріалу теми  впродовжїївивчення з 



урахуваннямпоточнихоцінок, різнихвидівнавчальнихробіт (практичних, 

лабораторних, самостійних, творчих, контрольних  робіт) та 

навчальноїактивностішколярів. Перед початком вивченнячергової теми 

всіучнімають бути ознайомлені з тривалістювивчення теми (кількість занять); 

кількістю й тематикою обов'язковихробіт і термінамиїхпроведення; 

умовамиоцінювання. 

Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичногооцінювання, а 

за рік- на основісеместровихоцінок. Учень (учениця) має право на підвищення 

 семестрової  оцінки. 

 

2. Кадрове  забезпечення  освітньої  програми 

Викладацьку роботу в санаторній школізабезпечують 40 педагогів. 

Постійнопідвищуєтьсяякісний склад педагогічних  працівників. Якісний склад 

педагогічних  працівників  санаторноїшколи  на  01.06.2022: 

вища  кваліфікаційна  категорія– 23; 

педагогічне  звання  «учитель – методист» - 3; 

педагогічне  звання  «старший  учитель» - 12; 

педагогічне  звання  «старший  вихователь» -3; 

педагогічне  звання  «вихователь – методист» - 2; 

перша  кваліфікаційна  категорія – 7; 

друга  кваліфікаційна  категорія – 4; 

кваліфікаційна  категорія  «спеціаліст» - 6. 

Усі  вчителі  викладають  навчальні  предмети  у  відповідності  до своєї  

фахової  кваліфікації. 
 

3. Навчально – методичне  забезпечення  освітньої  діяльності 

Навчально – методичне забезпечення гімназії відповідає відповідним 

документам, а  саме: 

 наявність  робочого  навчального  плану; 

 наявність  навчальних  програм  для  кожного навчального предмету; 

 дидактичне  забезпечення  освітнього  процесу; 

 наявність  контрольних  зрізів  для  проведення  моніторингів  

навчальних  досягнень  учнів; 

 наявність  критеріїв  оцінювання  здобувачів  освіти. 

В  освітньомупроцесігімназіївикористовуютьсянавчальніпрограми, 

затвердженіМіністерством  освіти  і  науки  України: 

 

4. Матеріально – технічне  забезпечення  освітньої  діяльності 

Основні  показники  матеріально – технічного  забезпечення: 

загальна  площа  усіх  приміщень –  10126 м²; 

кількість  класних  кімнат – 18; 

кількість  навчальних  кабінетів – 10 (українськоїмови та літератури, біології, 

англійськоїмови, фізики та математики, історії та географії, музичногомистецтва, 

образотворчогомистецтва, трудового навчання); 

кількість  комп’ютерних  класів – 1; 



кількість  комп’ютерів – 13; 

число  посадкових  місць  в  їдальні – 160; 

кількість  мультимедійних  комплексів – 11 інтерактивнихповерхонь та 

                                                              13 засобіввізуалізації. 

Санаторна школамає: актову залу, бібліотеку, кабінет психолога, 

кабінетсоціального педагога, кабінет логопеда, спортивну залу, кабінетLego, 

сенсорну кімнату, кабінет хореографії, шкільнуїдальню, кабінет ЛФК та 

медичнийкабінет.  

 У 2018 відкритийspeakingclub як освітнійпростір для вивченняіноземнихмов. 

Дане матеріально – технічнезабезпеченнядозволяє 

уповнійміріреалізуватиосвітнюпрограмусанаторноїшколи. 

 

5. Інформаційне  забезпечення  освітнього  процесу 

Системністьосвітньогопроцесунеможлива без інформаційногозабезпечення. 

Інформаційний компонент дозволяєпідвищитиефективністьосвітньогопроцесу, 

забезпечуєпрозорістьдіяльностісанаторноїшколи, сприяєпостійнійкомунікації  між  

учасниками  освітнього  процесу. 

Сайт санаторної школиінформуєгромадськість про основніновини в 

діяльностісанаторноїшколи, на  сайті  розміщені  основні  документи, які  

унормовуютьдіяльністьсанаторноїшколи. Такождосить широко 

представленіелектронніосвітніресурси та публікації з науково – методичного 

забезпеченняосвітньогопроцесу. 

Для оперативного інформування  про  повсякденне  життя  

санаторноїшколи,новин педагогіки та розміщенняосвітніхелектроннихресурсів 

створена спільнота  у  соціальній  мережі  Facebook та Instagram. 

Спільнотапостійнооновлюється.  

Для комунікування з батьками та учнями в 

санаторнійшколізастосовуєтьсяінтерактивна онлайн платформа «Єдина школа». 

Дана платформа слугує, восновному, для інформуваннябатьків про оцінки  

учнів,домашніхзавданьїх  відсутність  під  час  навчальних  занять, 

рекомендаціївчителів  і  класного  керівника, оголошення  тощо. 

6. Організація  освітнього  процесу 

Розклад уроків складається відповідно до освітньої програми з дотриманням 

педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог та урахування стану здоров’я 

вихованців і затверджується директором санаторної школи. 

Санітарно-гігієнічний режим забезпечується оптимальним розподілом 

розумового та фізичного навантаження, навчальних занять і відпочинку, 

комплексом заходів з фізичного виховання та загартування, організацією 

раціонального харчування, профілактикою травматизму, дотриманням 

профілактичних заходів, вимог техніки безпеки. 

Тривалість уроків вгімназії становить: у перших класах - 35 хвилин, у других 

- четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. 

Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково 

обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та 

консультацій з учнями. 



Тривалість корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються в інклюзивних класах, становить: групове - 35-40 

хвилин, індивідуальне - 20-25 хвилин. 

Режим дня 1-й клас 

8:30 – 9:05 1-й урок 

9:05 – 9:25 Перерва 

9:25 – 10:00 2-й урок 

10:00 – 10:30 Перерва (ІІ сніданок) 

10:30 – 11:05 3-й урок 

11:05 – 11:35 Перерва (прогулянка) 

11:35 – 12:10 4-й урок 

12:10 – 12:30 Перерва 

12:30 – 13:05 5-й урок 

2-4 класи 

8:30 – 9:10 1-й урок 

9:10 – 9:25 Перерва 

9:25 – 10:05 2-й урок 

10:05 – 10:30 Перерва (ІІ сніданок) 

10:30 – 11:10 3-й урок 

11:10 – 11:35 Перерва (прогулянка) 

11:35 – 12:15 4-й урок 

12:15 – 12:30 Перерва 

12:30 – 13:10 5-й урок 

13:10 – 13:25 Перерва 

13:25 – 14:05 6-й урок 

5-9 класи  

8:30 – 9:15 1-й урок 

9:15 – 9:25 Перерва 

9:25 – 10:10 2-й урок 

10:10 – 10:30 Перерва  

10:30 – 11:15 3-й урок 

11:15 – 11:35 Перерва (ІІ сніданок) 

11:35 – 12:20 4-й урок 

12:20 – 12:30 Перерва 

12:30 – 13:15 5-й урок 

13:15 – 13:25 Перерва 

13:25 – 14:10 6-й урок 

14:10 – 14:20 Перерва 

14:20 – 15:05 7-й урок 

                                                                                  Марія МАКСИМЕНКО 



 

Додаток 1 

відповідно до таблиці 1 

Типової освітньої програми 

під керівництвом Савченко О.Я. 

 

Навчальний план 1-4-х класів 

з навчанням українською мовою  
Назва 
освітньої галузі 

Класи 

Кількість годин 
на тиждень 

1 А, Б 

кл 

2 А, Б 

кл. 

3А,кл. 4А, Б,В 

кл 

Разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна  Українська 

мова 

7+1/245

+35 

7+0,5/ 

245 
+17,5 

7+0,5/ 

245+17,5 

7+0,5/ 

245+17,5 

56+5/ 

1960+175 

Англійська 

мова 

2/70 3/105 3/105 3/105 22/770 

Математична Математика 4/140 4/140 5/175 5/175 36/1265 

Я досліджую світ 
(природнича, 

громадянська й 

історична, cоціальна, 

здоров’язбережувальна 
галузі) 

Я досліджую 
світ 

 
3/105 

 
3/105 

 
3/105 

 
3/105 

 
24/840 

Технологічна Дизайн і 

техгології 

1/35 1/35 1/35 1/35 8/280 

Інформатична Інформатика - 1/35 1/35 1/35 6/210 

Мистецька Музичне 
мистецтво 

1/35 1/35 1/35 1/35 8/280 

Образотворче 

мистецтво 

1/35 1/35 1/35 1/35 8/280 

Разом (без фізичного виховання):   168+5/ 

5880+175 

Фізкультурна Фізична 

культура 

3/105 3/105 3/105 3/105 24/840 

Варіативний складник 

Фінансова грамотність - 0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5 3/105 

Гранично допустиме тижнев навчальне 

навантаження на учня  
20/700 22/770  23/805  23/805 176/6160 

Сумарна кількість навчальних годин, 

що фінансуються з бюджету (без 

урахування поділу на групи)  

23/805 25/875  26/910 26/910 200/7000 
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Додаток 2 

відповідно до додатку 3 

Типової освітньої програми 5-6 

класів (наказ МОН 

Українивід19.02.2021 № 235) 

 

Навч

альни

й 

план 

5-х 

класі

в з 

навча

нням 

украї

нсько

ю 

мово

ю  

Інваріантнаскладова Кількість годин на тиждень 

Освітнігалузі Навчальніпредмети 5-А 5-Б Разом 

 

Мовно-літературна 

Українськамова, 4 4 8 

Українськалітература 2 2 4 

Зарубіжналітература 1.5 1.5 3 

Англійська мова 3,5 3,5 7 

Математична Математика 5 5 10 

Природнича Інтегрований курс 
«Пізнаємо природу» 

2 2 4 

Соціальнаі здоров’я 

збережувальна 

Інтегрований курс 

«Здоров’я,безпекатадоброб

ут» 

1,5 1,5 3 

Громадянськатаісторич

на 

  Інтегрований курс 

«Досліджуємо історію і 

суспільство» 

1 1 2 

Інформатична Інформатика 1,5 1,5 3 

Технологічна Технології 2 2 4 

Мистецька* Образотворчемистецтво 1 1 2 

Музичнемистецтво 1 1 2 

Разом (без фізкультури) 26 26 52 

Фізичнакультура** Фізичнакультура 3 3 6 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Вивчаютьсяокреміпредмети «Образотворчемистецтво» і «Музичнемистецтво». 

** Години, передбачені для фізичноїкультури, не враховуютьсяпід час 

визначеннягранично допустимого навчальногонавантаженняучнів, але обов’язковофінансуються. 
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Варіативна складова 

Курси за вибором Цифрова та 
медіаграмотність 

1 1 2 

 Фінансова грамотність 1 1 2 

Граничнодопустименавчальненавантаження на 

учня 

28 28 56 

Всього (без урахуванняподілукласів на групи) 31 31 62 



 

Додаток 3 

 

відповіднодотаблиці 1 

Типової освітньої програми                                                              

(наказ МОН Українивід 

20.04.2018 № 405) 

 

Навчальний план 6-9  класів з навчаннямукраїнськоюмовою 

  

 

 

 

Марія МАКСИМЕНКО 
  

Освітнігалуз

і 

Навчальніпредмети Кількість годин на тиждень у класах 

6- А 7- А 8-А,Б 9- А Разом 

(українськамованавчання) 

І. Інваріативнаскладова 

 

Мови і 

література 
 

Українськамова 3,5+0,5 2,5+0,5 2+1 2+1 12+4 

Українськалітература 2 2 2 2 10 

Зарубіжналітература 2 2 2 2 10 

Англійськамова 3 3 3 3 15 

Суспільство- 

Знавство 

ІсторіяУкраїни 1 1 1,5 1,5 6,5 

Всесвітняісторія 1 1 1 1 5 

Основиправознавства - - - 1 1 

Мистецтво 
 

Музичнемистецтво 1 1 - - 2 

Образотворчемистецтво 1 1 - - 2 

Мистецтво   1 1 3 

Математика Математика 4 - - - 4 

Алгебра - 2 2 2 8 

Геометрія - 2 2 2 8 

Природнича Біологія 2 2 2 2 10 

Географія 2 2 2 1,5 9,5 

Фізика - 2 2 3 9 

Хімія - 1,5 2 2 7,5 

Технології Трудовенавчання 2 1 1 1 6 

Інформатика 1 1 2 2 8 

Здоров'я Основиздоров'я 1 1 1 1 5 

Разом( безфізкультури) 26,5+0,5 28+0,5 28,5+1 30+1 141,5+4 

Фізичнакультура 3 3 3 3 15 

2. Варіативнаскладова 

Курси за 

вибором 
Цифроватамедіаграмо

тність 

1  - -  1 

 

Фінансоваграмотність 1 1 1 1 5 

Індивідуальні

години 

Англійськамова   1  2 

ІсторіяУкраїни  1  0,5 1,5 

Математика    0,5 0.5 

Біологія 1    1 

Граничнодопустименавчальненавант

аження на учня 

31 32 33 33 162 

Всього (без урахуванняподілукласів 

на групи) 

33 33,5 34,5 36 171,5 
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