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Освiтня програма закладу загальноi середньоi
освiти J\el 01(2-4 класи)

ОСвiтня програма розроблена на виконання Закону Украiни <Про ocBiTy> та
постанов Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 20 квiтня 2011 року }]9 462 кПро
ЗаТВеРДЖення ,Щержавного стандарту початковоi загальноТ освiти>(4 шtас), вiд
2l.a2 2018 Ns 87 кПро затвердження !ержавного стандарту початковоi освiти>
(2,Зкласи).

Початкова загальна ocBiTa I ступiнь
Початкова ocBiTa - це перший piBeHb повноi загальноi середньоi освiти,

який вiдповiда€ першому рiвню Нацiональноi рамки ква-пiфiкацiй.
Метою початковоi освiти е всебiчний розвиток дитини, ii TaltaHTiB,

ЗДiбнОСтей, компетентностей та наскрiзних yMiHb вiдповiдно до вiкових та
iндивiдуальних психофiзiологiчних особливостей i потреб, формування цiнностей
Та роЗвиток самостiйностi, творчостi, допитливостi, що забезпечують ii готовнiсть
ДО жиТТя в демократичному й iнформацiйному суспiльствi, продовження навчання
в основнiй школi.

ПОчаткова ocBiTa передбачае подiл на два цикJIи - Т_2 кJIаси i 3_.4 I<.lIаси, що
ВРаХОВУЮтЬ BiKoBi особливостi розвитку та потреб дiтей i дають можливiсть
ЗабеЗпечити подолання розбiжностей у ixHix досягненнях, зумовлених готовнiстю
до здобуття освiти.

UСВlТнЮ програму загаJIьноl середньоt освtти l ступеня закладу загальноi
СеРедньоТ освiти ЛЪ101 розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <Про ocBiTy>,

освiтню загальноi середньоi освiти загальнот

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.02.2018 Ns 87 кПро затвердхtення
ЩеРжавного стандарту початковоi освiти> (2-З клас); постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 20 квiтня 201l року Nb 462 <Про затвердження ffержавного
стандарту початковоТ загаJIьноi освiти> (4 клас), накz}зу МОН Украiни вiд
20.04.2018 Na 407 кПро затвердження типовоi ocBiTHboi програми закладiв
загальноi середньоi освiти l сryпеня> (4 клас), наказу МОН Украi,ни вiд 08,10.2019
Ng 1272 кПро затвердження типових ocBiTHix програм для 1-2 класiв закладiв
загальноi середньоI освiти>), наказу МОН УкраТни вiд 08.10,2019 Jф 1273 <Про
ЗаТвердження типових ocBiTHix програм для З-4 класiв закладiв загальноi
середньоi освiти>.

У пРОгРамi визначено вимоги до конкретних очiкуваних результатiв
наВЧання; коротко вказано вiдповiдний змiст кожного навч€uIьного предмета чи
iнтегрованого курсу,

Програму побудовано iз врахуванням таких принципiв:
- дитиноцентрованостi i природовiдповiдностi;
- узгодження цiлей, змiсту i очiкуваних результатiв навчання;
- HayкoвocTi, доступностi i практичноi спрямованостi змiсту,
_ наступностi i перспективностi навчання;
- ВЗа€мОЗв'яЗаного формування кJIючових i предметних компетентностей;

логiчноi послiдовностi i достатностi засвоення учнями предметних компетентносте]



- можJIивостей реалiзацii змiсту освiти через предмети або iнтегрованi курси;
- творчого використання вчителем програми залежно вiд умов навчання.
Освiтня програма початковоi оовiти окреслю€ рекомендованi пiдходи до

IIланування й органiзацii сдиного комплексу ocBiTHix компонентiв дJIя досягнення
у{нrIми обов'язкових результатiв навчання, визначених {ержавним стандартом
початковоi освiти.

Освiтня програма визначас:
загальний обсягзагilJIьнии оOсяг навч€tльного навантаження та очlку,

навчання здобувачiв освiти, поданi в рамках ocBiTHix галузей;
очiкуванi результати

- перелiк та пропонованиЙ змiст ocBiTHix гапузей, укJIадений за змiстовими лiнiями;
- opieHToBнy тривалiсть i можливi взаемозв'язки ocBiTHix галузей, предметiв,
дисциплiн тощо, зокрема ixHboi iнтеграцii, а також логiчноТ послiдовностi
iхнього вивчення,

- рекомендованi форми органiзаuii освiтнього процесу та
iнструменти системи внутрiшнього забезпечення якоотi освiти,

- вимоги до осiб, якi можуть розпочати навчання за цiею програмою.
склАдовА освrтнъоi прогрАvIи

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЪНОГО НАВАНТА}КЕННЯ
Загальний обсяг навчального навантаження 2-4 класiв - 2695 годин/навч.

piK. 2 кJIаси - 25 годин на тиждень (875 годин/ навч.рiк); З кJIаси - 26 годин на
тиждень (9l0 голин/навч.рiк); 4 класи -26 rодин на тиждень (9l0 голин/навч.рiк).
Навчальнi плани зорiентованi на роботу початковоI школи за 5-денним
навч€tпъними тижнем. Повноцiннiсть початковоi освiти реалiзусться як
iHBapiaHTHoi, так i варiативноi сшlадових,

,Щетальний розподiл навч€lJIьного навантаження на тиждень окреслено у
навчальних планах закJIаду загальноi середньоi освiти I ступеня (далi
навчаJIьний ггrан).

Навчальний план дае цiлiсне уявлення про змiст i структуру першого рiвня
освiти, встановлю€ погодинне спiввiдношення мiж окремими предметами за
роками навчання, визнача€ гранично допустиме тижневе навантаження учнiв.
Навчальний план початковоi школи передбачае реалiзачiю ocBiTHix галузей
,.Щержавного стандарту початковоi освiти через структурування змiсту початковоТ
освiти на засадах iнтегрованого пiдходу у навчаннi. Вони охоплюють iHBapiaHTHy
скJIадову, сформовану на державному piBHi, яка € спiльною для Bcix закладiв
загальноi середньоi освiти незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi, та
варiативну скJIадову.

Вiдповiдно до мов навчання у 2-4 кJIасах передбачено навчальний план
початковоi школи з украiнською мовою навчання. НавчальниЙ план мiстить
iHBapiaHTHy скJIадову, сформовану на державному piBHi, обов'язкову для Bcix
закпадiв загальноi середньоi освiти незалежно вiд iх пiдпорядкування i форм
влаСнОСтi, та варiативну, в якiЙ передбачено додатковi години на вивчення
предметiв iHBapiaHTHoi складовоi, курси за вибором, iндивiдуальнi та груповi
Заняття, консультацii, Навчальний план мiстить iHBapiaHTHy скJIадову, сформовану



на державному piBHi, обов'язкову для Bcix закладiв загальноТ середньоi освiти
незалежно вiд ix пiдпорядкування i форм власностi, та варiативну, в якiй
передбачено додатковi години на вивчення предметiв ocBiTHix галузей.

На ocHoBi навча_гtьного плану ЗЗСО скJIадае на кожен навчальний piK робочий
навч€lльний план з конкретизацiею варiативноТ складовоi, враховуючи особливостi
регiону та iндивiлуальнi ocBiTHi потреби 1^IHiB. Повноцiннiоть початковоi освiти
забезпечу€ться реалiзачiею як iHBapiaHTHoi, так i варiативноi складових, якi в
обов'язковому порядку фiнансуються з вiдповiдних бюджетiв.

OcBiTHi галузi 2,3 клас НУШ (ТИПОВА ОСВIТНЯ ПРОГРАМА
ПОЧАТКОВОi ОСВIТИ цикл I (1-2 класи) та цикл II 3-4 класи пiд
керiвництвом Савченко О.Я.):

Мовно-лiтературна (украТнська мова i
читання) (МАО)
lншомовна ocBiTa (англiйська MoBa)(rHO)
Математична (математика) (МАО)

здоров' яз бережувальна
Громадянська i iсторична (ГlО),на (ГlО), природнича (ГРО), соцiальна i

(СЗО), iнформатична (IФО), технологiчна (ТЕО)
(кЯ дослiджую cBiT>)
Мистецька (МИО) (мистецтво або музичне мистецтво i образотворче мистецтво)
Фiзкультурна (ФIО) (фiзична культура).
Навчальний час, передбачений на варiативну скJIадову може бути

використаниЙ на предмети iHBapiaHTHoi сшIадовоТ, на проведення iндивiдуальних
та групових занять. Варiативна скJIадова навчального плану закJIаду освiти
визнача€ться закJIадом загальноi середньоi освiти самостiйно, враховуючи
особливостi органiзацii освiтнього процесу та iндивiдуальних ocBiTHix потреб
yrHiB, особливостi регiону, piBeHb навчаJIьно-методичного та кадрового
забезпечення закJIаду i вiдображаеться в навчzlJIьних планах закладiв освiти.

Варiативна скJIадова навчаJIьного плану використову€ться на проведення
iндивiдуа.гlьних консультацiй та групових занять.

OcBiTHi галузi 4 клас:
Мови i лiтератури ( кУкраiнська мова),
мова>)
Математика (кМатематика>)
Суспiльствознавство (кЯ у cBiTi>)
(4 класи).

<Лiтературне читання>, <<Iноземна

Приролознавство (кПриролознавство>)

лlтературне

Мистецтво (кОбразотворче мистецтво) i кМузичне
мистецтво>)
Технологii (кТрудове навчання)) та Iнформатика)
Здоров'я i фiзична культура (кОснови здоров'я>> та <Фiзична культура>)
Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 20 квiтня 20l l року

Ns 4б2 кПро затвердження Щержавного стандарту початковоi загальноl освiти) (4
rorac) та Вiдповiдно постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2|.02.2018 N987



кПро Затвердження Щержавного стандарту початковоi освiтиr>(2,3 клас) години
фiзичноi культури не враховуються при визначеннi гранично допустимого
навантаження учнiв.

В варiативнiй сrспадовiй передбачено;
- додатковi години на вивчення предметiв iHBapiaHTHoi складовоТ *

(yKpaiHcbкa мова - 1 година на тиждень).
курс кПродуктивне мислення)) - 1 година на тиждень(у 4-А, 4-Б класах).

Тому розподiл годин на вивчення TieT чи iншоi теми навчальноi програми
здiЙснюеться вчителем самостiйно. Розподiл годин фiксуеться у кzrлендарному
планi Його заступником. Вчитель зазначае проведенi уроки у частинi класного
журналу, вiдведеного для предмета, на пiдсилення якого використано зазначенi
години;

При визначеннi гранично допустимого навантаження учнiв ypaxoBaHi
санiтарно-гiгiенiчнi норми та нормативну трива-гliсть ypoKiB у 2-4-х класах * 40
хвилин.

ОЧIКУВАНI РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (КОNIПЕТЕНТНОСТЕЙ)
ЗДОБУВАЧIВ ОСВIТИ, ВИЗНАЧЕНИХ ВIДПОВIДНИNI ДЕР}ItАВНИМ
стАндАртоlи зАгАлъноi почАтковоi освIти

Вiдповiдно до мети та загzшIьних цiлей, окреслених у Щержавному стандартi,
виЗначено завдання, якi ма€ реалiзувати вчитель/вчителька у рамках ко кноТ
ocBiTHboi галузi.

Освiтня програма школи I ступеня мае потенцiал для формування у
здобувачiв таких клк)чових компетентностей:

D вiльне володiння державною мовою, що передбачас умiння усно i
письмово висловлювати своi думки, почуття, чiтко та аргументовано пояснювати
факти, а також любов до читання, вiдчуття краси слова, усвiдомлення ролi мови
лля ефекгивного спiлкуваннrl та культурного самовираження, готовнiсть вживати
украТнську мову як рiдну в рiзних

ватися
житт€вих

оТ) та
iнОземними мовами, що передбачае активне використання рiдноi мови в рiзних
комунiкативних ситуацiях, зокрема в побутi, ocBiTHboMy процесi, культурному
життi грОмади, можливiсть розумiти простi висловлювання iноземною мовою,
спiлкуватися нею у вiдповiдних ситуацiях, оволодiння навичками мiжкультурного
спiлкування;

Э математична компетентнiсть, що передбачас виявлення простих
МаТеМаТиЧНих залежностеЙ в навколишньому cBiTi, моделювання процесiв та
СитУацiЙ iз застосуванням математичних вiдношень та вимiрювань, усвiдомлення
ролi математичних знань та вмiнъ в особистому i суспiльному життi людини,

q компетентностi у галузi природничих наук. технiки i технологiй, що
пеРедбачаЮть формування допитливостi, lrрагнення шукати i пропонувати HoBi
iдеi, самостiйно чи в групi

СпОСтеРiгати та лослiджувати, формулювати припуцдення i робити висновки на



ocнoBi проведених дослiдiв, пiзнавати себе i навколишнiй cBiT шляхом
спостереження та дослiдження,

ý iнновацiйнiсть, що передбачас вiдкритiсть до нових iдей, iнiцiювання змiн
у близьКому середовищi (mrac, школа, громада тощо), формування знань, yMiHb,
ставлень, що € основою компетентнiсного пiдходу, забезпеч).Ють подutJIьшу
здатнiсть успiшно навчатися, провадити професiйну дiяльнiсть, вiдчувати себе
частиною спiльноти i брати }п{асть у справах громади;q екологiчна компетеНтнiсть, щО передбачаС усвiдомлення основи
екологiчногО природоКористування, дотримання правил природоохоронноi
поведiнки, ощадного використання природних pecypciB, розумiючи важл-ивiсть
збереження природи для ст€tлого розвитку суспiльства;

1) iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть, що передбачас опанування
основою чифровоi грамотностi для розвитку i спiлкування, здатнiсть безпечного
та етичного використання засобiв iнформачiйно-комунiкацiйноi компетентностi у
навчаннi та iнших житт€вих ситуацiях;

9 навчання впродовж життя, що передбачае опанування умiннями i
навичками, необхiдними для под€lJIьшого навчання, органiзацiю власного
навчаJIьного середовища, отримання HoBoi iнформацii з метою застосування ii для
оцiнювання навчальних потреб, визначення власних навч€lльних цiлей та способiв
iх досягнення, навчання працювати самостiйно i в групi;

9 громадянськi та соцiальнi компетентностi, пов'язанi з iдеями демократii,
справедЛивост1, plBнocTl, праВ людини, лобробуТу та здОрового способу життя,
усвIдомЛенням рlвниХ праВ l можJIиВостей, що передбачають спiвпрацю з iншими
осоOами для досягнення спtльноi мети, активнiсть в життi клrасу i школи, повагу
до праВ iншиХ осiб, умiння дiяти в конфлiктних ситуацiях, пов'язаних з рiзними

особами спlльно1 активнiсть

проявами дискримiнацii, цiнувати культурне розмаi'ття рiзних народiв та
iдентифiкацiю себе як громадянина Украi,ни, дбайливе .rа"п"""я до власного
здоров'я i збереженнJI здоров'я iнших людей, дотримання здорового способу
житгя;

0 культ}rрна компетентнiсть, що передбачае заJIу{ення до рiзних видiв
мистецькоi творчостi (образотворче, музичне та iншi види мистецтв) шляхом
розкритТя 1 розвиТку прирОдних здiбностей, творчого вираження особистостi;

, що передбачають
iнiцiативнiсть, готовнiсть брати вiдповiдальнiсть за власнi рiшення, вмiння
органiзовувати свою дiяльнiсть для досягнення цiлей, усвiдомлення етичних
цiнностей ефективноi спiвпрацi, готовнiсть до втiлення в життя iнiцiйованих iдей,
прийняття власних рiшень;

та наскрiзних yMiHb: читання з розумiнням, умiння висловлювати власну
ДумкУ уснО i письмоВо, критичне та системне мислення, творчiсть, iнiцiативнiсть,
здатнiсть логiчно обцрунтовувати позицiю, вмiння конструктивно керувати
емоцiямИ, оцiнЮватИ ризики, приймати рiшення, розв'язувати проблеми,
спiвпрацювати з iншими особами.

щ

РезультатИ навчаннЯ (2-4 клrаси) повиннi робити внесок у формування



кJIючових компетентностей здобувачiв освiти.
TaKi кrrючовi KoMtIeTeHTHocTi, як умiння вчитися, iнiцiативнiсть i

пiдприемливiсть, екологiчна грамотнiсть i здоровий спосiб жи:гIя, соцiальна та
громадянська компетентностi можуть формуватися вiдразу засобами ycix
ПРедметiв, Виокремлення в навчilJIьних програмах таких наскрiзних лiнiй
кJIЮЧОВих компетентностеЙ як <Екологiчна безпека Й сталиЙ розвиток)),
КГРОмадянська вiдповiдальнiсть>>, кЗдоров'я i безпека>, кПiдприемливiсть i

фiнансова грамотнiсть> спрямоване на формування в yrHiB здагностi
застосовувати знання й умiння у реаJIьних житт€вих ситуацiях.
Необхiдною умовою формування компетентностей е дiяльнiсна спрямованiсть
навчання, яка передбачае постiйне вIO1ючення y^lHiB до рiзних видiв педагогiчно
ДОцiльноi активноi навчально-пiзнавальноi дiяльностi, а також практична його
СПРяМОванiсть. Доцiльно, де це можJIиво, не лише показувати виникнення факту iз
практичноi ситуацii, а Й по мохспивостi перевiряти його на практицi й
ВСтановлЮвати причинно-наслiдковi зв'язки. Формуванню ключових
КОМпеТеНтностеЙ сприяе встановлення та реалiзачiя в ocBiTHboMy процесi
мiжпредметних i внутрiшньо предметних зв'язкiв, а саме: змiстово-
iнформачiйних, операшiйно- дiяльнiсних i органiзацiйно-методичних. ix
використання посILпю€ пiзнава-гrьний iHTepec 1^lHiB до навчання i пiдвищус piBeHb
i,xHboi загiшьноi культури, створюе умови для систематизацii навчального
матерiалу i формування наукового свiтогляду. Злобувачi освти набувають лосвiду
застосування знань на практицi та перенесення ix в HoBi ситуацii.

2 клас
Мовно-лiтераryрна освiтня галузь

YKpaiHcbкa мова i лiтературне читання Пояснювальна
записка

lVlетою початкового курсу мовно-лiтературноi освiти е розвиток особистостi дитини
Засобами рiзних видiв мовленнсвоi дiяльностi, формуваннrI кJIючових, комунiкативноi та
читацъкоi. компетентностеЙ; розвиток здатностi спiлкуватися украiнською мовою для
ДУхОВного, культурного Й нацiонального самовияву, послуговуватися нею в особистому Й

СУСпiльному життi, у мiжкультурному лiалозi; збагачення емоцiйно-ч)rгт€вого досвiду,
розвиток мовленнево-творчих здiбностей.

Щосягнення поставленоi мети передбачае виконання таких завдань:
Виховання в учнiв позитивного емоцiЙно-цiннiсного ставлення до украiнськоi

МОВи, читання, дитячоi книжки, формування пiзнаваIIьного iHTepecy до рiдного слова,
прагнення вдосконалювати свое мовлення;

- розвиток мислення, мовлення, уяви, пiзнавальних
здiбностей школярiв;

лiтературно-творчих

- формування повноцiнних навичок читання i письма, умiння брати участь у далозi,
iнсценiзацiях, створювати KopoTKi ycHi й письмовi монологiчнi висловлення;

- формування BMiHb працювати з рiзними видами та джерелами iнформацiТ;
- ОЗнаЙомлення yrHiB з дитячою лiтературою рiзноi тематики й жанрiв, формування



прийомiв самостiйноi роботи з дитячими книжками,
- формування yMiHb опрацьовувати тексти рiзних видiв (художнi, науково-

популярнi, навча-гtьнi, медiате ксти) ;

* дослiдження мовних одиниць i явищ з метою опанування початкових
лiнгвiстичних знань i норм yKpai,HcbKoi мови;

- Зztлучення молодших школярiв до практичного застосування yMiHb з рiзних видiв
мовленн€воi дiяльностi в навчzlJIьних i життевих ситуацiях

Вiдповiдно до зазначених мети i завдань у початковому Kypci мовно- лiтературноТ ocBi
видiлено TaKi змiстовi лiнii: <Взаемодiсмо усно>>, <Читаемо)),
<Взасмодiемо письмово)), <Дослiджуемо медiа>, к!ослiджу€мо MoBHi явиrца).

Змiстова лiнiя <<Взасмодiсмо усно>> спрямована на формування вмолодших)дших школярlв
iнформацiю та

усно з iншими
лЮДЬМи в дiа-rrогiчнiЙ i монологiчнiй формах заради досягнення певних житт€вих цiлей,

Змiстова лiнiя <<Читасмо>> передбачае формування в учнiв повноцiнноI навички
Читання, yMiHb самостiЙно вибирати Й опрацьовувати лiтературнi тексти рiзних видiв,
Дитячi книжки, висловлювати сво€ ставлення до прочитаного, сприЙмати художнiй текст
як засiб збагачення особистого емоцiйно-чуттевого, соцiального досвiду, користуватися
Рацlональними прийомами пошуку потрiбноi iнформацii в рiзних джерелах, працювати з
iнформаuiсю в рiзних форматах, застосовувати 11 в

досвiдi.
навчаJI ьн о -п iз нав альн и х,

комунiкативних ситуацiях, практичному
ЗмiСтова лiнiя <<Взасмодiсмо письмово) спрямована на формування в молодших
шкОляРiв повноцiнноi навички письма, yMiHb висловлювати cBoi думки, почуття)
Ставлення та вза€модiяти з iншими людьми в письмовiй формi, виявляти себе в рiзних
видах мовленнево-творчоТ дiяльностi.

Змiстова лiнiя <Дослiджу€мо медiа>> передбачае формування в учнiв yMiHb
аналiзувати, iнтерпретувати, критично оцiнювати iнформачiю в медiатекстах та
Використовувати ii для збагачення власного досвiду, створювати простi медiапродукти.

Змiстова лiнiя <Дослiджуемо MoBHi явища>> спрямована на дослiдх<ення учнями
МОВних одиниць i явищ з метою опанування початкових лiнгвiстичних знань? норм
лiтературноi вимови та правил украi,нського правопису, формування в молодших
школярlв умlнь послуговуватися украiнською мовою в ycix сферах життя.

Змiстовi лiнii реалiзуються через TaKi iнтегрованi курси i навчальнi предмети:
2 Клас - навч€lJIьнi предмети <УкраТнська мова), кЧитання> або iнтегрований курс

yMiHb сприймати, ана-гliзувати, iнтерпретувати й оцiнювати усну
використовувати ii в рiзних комунiкативних ситуацiях, спiлкуватися

цих чiulьних предметlв

Очiкуванi результати навчання здобувачiв освiти змiст навчання

Змiстова лiнiя <<Взасмодiсмо ycHoD

вuбuрсtс iнформацiю з почутого i пояснюс, чому вона зацiкавила,
обzоворюс ii з iншими особами; [2 МОВ 1.3]- [2 МОВ 1.4]
вLлслов,tюе свое ставлення до поч}того: до подiй, персонажiв
тексту: [2 МОВ 1.5]. [2 МОВ 1.6I

Оцiнювання vcHoi
iнфорплацii.

нав



розповidа€ про власнi поч}-ггя, якi викликав прослуканий текст: [2
мов l 8l
пояснlос. Llolry щось подобаеться, а щось Hi; [2 МОВ 1 4], [2 МОВ
1.5]

бере учасmь у розiгруваннi дiалогiв за змiстоN{ мацих
фольклорних форшt, казок, вiршiв, вltкорuсmовvс доречно силч
голос\,. темп мовлення, MiMiK,v. жести, рlхи; [2 МОВ I.7]
всmупас в дiалог, пidmрtшlус й iнiцiюс дiалог на добре вiдому
тему та Iйl теми. якi викликають зацiкавлення; [2 МОВ 1.6l
корuсmуеmься формlиами мовленневого етикету (ввiчливими
словами); [2 МОВ 1.8]
dоmршuусmься правил спiллсу-вання: [2 МОВ 1.8| ы корuсmову€
вiдповiдно до сиryацii спiлкування несловеснi засоби (жести.
MiMiKa тощо); [2 МОВ 1.7]

ре?v.ilюс дихання, силу голосу i теплп мовлення у процесi
спiлкчвання: [2 МОВ 1.7l
усно переказvе текст з опорою надопомiжнi матерiали
(iлюстрацiя, план, опорнi слова, словоспол}пrення); [2 МОВ 1.2]
сmворtо€ власне висловлення за iлюстрацiями; [2 МОВ 1.6J

розповidас про cвoi спостереження, враження. подii з власного життя,
[2 мов 1.6], [2 мов l .7],12 мов 1 8]
впевнено вuслов-\юс cBoi дуплки 12 МОВ 1.6l

Практичне оволодiння
дiалогiчною формою
мовлення, етикgтними
нормами культ!ри
спiлкування.

Створення усних
моноrогiчних висловлень

змiсmов а лi н iя к Чu mасм о >

апвпяе розч.|llittня фактичного змiстч тексту та основних д!мок
х\дожнiх i нехчдожнiх TcKcTiB (з допомого вчителя): [2 МОВ 2,2]
пояснюс, якi, де, коли вiдб.члися подii;
вuзн ачас, правuльн о н а зuва с персонажiв художнього твору.
вtлdiляе серед них головного; [2 МОВ 2.2]
перерахов),с цiкавi факги, важливi iдеi в iнформацiйному TeKcTi: [2
мов 2,2]

всmановjlюе зв'язкtt мiж подiями, дiйовипли особами: [2 МОВ 2.2]
сmавumь запumання за факгичним змiстом прочитаного з метою
}"rочнення свого розyмiння: [2 МОВ 2.2l

розпiзнас, назLlвас в TeKcTi яскравi, образнi слова. вислови,
пояснюе ix роль _v TBopi (з допомогою вчителя); [2 МОВ 2 2]
переdас з.цliсm (дgгально або вибiрково) TBopv чи окремих
епiзодiв з дотри]\{анням логiки виклад\,, а також з \рахуванням
структ}рних елементiв тексту: зачину. ocHoBHoi tIастини"

кiнцiвки; [2 МОВ 2.2l
пояснюе вчrlнклt персонажiв v TBopi, висловлюе щодо них
найпростiшi оцiннi с}цження; обqlунmовl,е cBoi висновки (з

допомогою вчителя); [2 МОВ 2.2l

розповidас про cBoi загальнi враэкення, поч}"ггя вц прочитаного,
(що саме сподобалося / не сподобалося. що було цiкаво / нецiкаво.
що нового дiзнався / дiзнапась), пidmверdжус cBoi дуплки факгами з
текстч: [2 МОВ 2.3.|

пов'язус зплiст прочитаного зi своiми знаннями) лоперсднiм
читацьким. а також власним життевиI\{ емоцiйно-ч\,ттевим досвiдом.
[2 мов 2 3]

переdас власне ставл9ння до подiй, вчинкiв персон;Dкiв через

_ rцц9тш,вання- декламацiю. рольовi iгри, iнсценiзацiю TBopv чи

Формування рефлсксивного
дОсвiду за змiстом
прочитаного.

Робота з рiзними джерелап{и
i видами iнфорплачii.



окремих його епiзодiв (з використанням вербмьних i
невербальних засобiв хlцожньоi виразностi),
iл.tпровiзус з реплiками, вiдтворюючи дiалоги з казок, вiршiв,
оповiдань. [2 МОВ 2.З],|2 МОВ 2.7]
бере учасmь y колективномч обговореннi прочитаного:
заtli ка вл е н о й ува эклt о слуха с спiврозмовникiв, m ол ера н m н о
сmааlпlься до ixHix думок- пояснюс свое розчллiння дискчсiйних
питань; [2 МОВ 2.4]
знас i назuвае найважливiшi iнформацiйнi ресурси: бiблiсrгека.
Iнтернсr, те"rебачен Н я, Jитячi г€шети, ж\,рн:rли. книжки. довiдков i
видання;
знахоdumь _у нехудожнiх i навчапьних текстах вiдповiдi на
заIIитЕI}Iня, поставленi вчителем; [2 МОВ 2.2l
зdittснюс поlлlук потрiбноi iнформацii v дитячих довiдкових
видЕtннях: [2 МОВ 2.2]
вuявjlяс в TeKcTi i пояснюс змiст графiчноi iнформацii (таблиця,
схема, емотикони тощо); [2 МОВ 2.2J,|2 МОВ 2.6]
аttалiз\лс одержану iнформацiю, звертасться до дорослих (коли е
cyMHiB) за пiдтвердженняN{ ii правдивостi, достовiрностi; t2 МОВ
22)
засmосовуе одержану iнформацiю в навчальнiй дiяльностi та
практичному досвiдi; [2 МОВ 2.2]
переmворюс вербальну iнформацiю iз сlrцiльного TeKcTv v
вiзуальну (мачюнок. кадри до мультфiльмlr. таблиця. схе}lа
тощо); [2 МоВ 2.б]

розпочllнас ознаiлолrjlення з новою дитячою книжкою з

розгляданrш ii струlстурних елеil{ентiв : обкладинки, титчльного
арIсу"ша, iлюстрацiЙ, змiсту (перелiку)творiв, правильно iх називае; [2
мов 2,ll
передбачас орiентовний змiст твору, дитячоi кни)кки к} вIGIзаними
елементами; [2 МОВ 2.1]

розрiзняе дитячi книжки за типом видання: книжка-твiр, кни}кка-
збiрка' енцикJIопедiя, дитячий ж\рнал. словник; [2 моВ 2.1] добирае
для tIитання дитячi кни)кки на вiдповiдну TeN{y: казки про тварин,
пригоди, фантастика та iH.: [2 МОВ 2,5l
визначае мет\, свого читання (для проведення цiкавого дозвiлля,
знаходження потрiбноi iнформацii та iH.), обирае, читае вiдповiднi
книжки, пояснюе свiй вибiр: [2 МОВ 2.5]
перечитуе книжки, oKpeMi i,x епiзоди для кращого розt,плiння змiсту та
вдоскона"пення навички rIитання; [2 МОВ 2.1]
мае чявлення про жанри й теми дитячого читання; [2 МОВ 2.1]
називае твори, датя.ri кни)кки, що сподобалися, розповйае, якi
епiзоди справили найбiльше врalкення, [2 МОВ 2.3]
називае кiлька улюблених прочитаних TBopiB; [2 МОВ 2.4] називае
державнi символи Украiни й oKpeMi нацiональнi символи, традицii
укрФнського народу

Робота з дитяtIою книжкою.
Орiентовний зплiст

лiтератrрного платеlr iалr, :

dumяча лiпtераmурсl в
авmорс ьKi ti, .ж,аt.r рово-
mемаmtlчнiй

рiзнолtанimносmi:
твори \cнoi HapoJнoi

творчостi_ дитячий
фольклор;

твори вiдомих
письN{енникiв-к.rаси KiB

Украiни та зарl,бiжжя на
акгу,альнi теN{и для дiтей:

к\дожня вiтчизняна i

зарrбiжна лiтерапра
с\аIасних письмснникiв:
казки. легенJи- оповiдання.
вiршi, повiстi-казки-
комiкси:

начково-пiзнавЕL,"Iьна
лiтераwра для дiтсй:
книжки, енциклопедii.
довiдники:

- дитяча перiодика:

tпе.мu dumячо?о чumаннr?. про
Батькiвщинч. сiм'ю, на
героiко-патрiотичну
тематикч. про живч й нежив.ч
природу, дiтей, дру,жбу,
шкiльне життя. пригоди.

фантастика. дитячi
детективи, винаходи.
вiдкритгя, сlчаснi технологii
та iH.

Змiстова лiнiя <<Взасмодiемо письмово)>

пuше розбiрливо. охайно з однаковим нахилом букв: [2 МОВ З.ll
dсlпцltlлryсmься свiдомо гiгiенiчнкх правил письма: [2 МОВ 3. l]
d о m рuл,t у с rп ьс я ку льтwи о ф ормлення письмових робiт : р о з m аш о вч с

Форп,rування i розвиток
навичItи письма.



са]\{остlйно заголовок у рядку. dоmрu.лlvеmься поля. правого iлiвого
краю сторiнки, абзацiв, робllmь акуратнiвиправлення; [2 МОВ 3.I]

розmаurову€ слова й вiршовi строфи в колонк_ч; [2 МОВ 3.1]
запuсус слова в таблицю, [2 МОВ 3.1]
обм i н юсrпься елементарними письмовими повiдомленнями
(записка, лист, вiтальна листiвка та iH.): [2 МОВ З.2]

обuрас для наJIисання повiдомлення вiдповiдне оформлення
(шрифт, розмiр, колiр тощо); [2 МОВ З.2I
BidHclBлtclc деформований текст з 3-4 речень; [2 МОВ 3.1]
сmворюе i запuсус коротке зв'язне висловленнrt на добре вiдому та
цiкаву тему: [2 МОВ 3,1l
перевiряс (з допомогою вчителя), чи грамотно написаний
власний текст; [2 МОВ 3.3]
вLлправ.lя€ орфографiчнi й пункгу,ацiйнi помилки на вивченi
правила (самостiйно i з допоплогою вчителя): [2 МОВ З 3l
\цосконалюс текст iз часто повторюваними словами шляхом замiни
ix синонiмами та займенниками (без .чживання TepMiHiB) [2 МОВ
3.3]

Створення власних
письмових висловлснь.

Поревiрка й

редаг\ъання
TeKcTiB

Змiстова лi нiя <<Щослiдrкусмо медiо>

спрlltittае й обzоворюс простi медiапродукги; [2 МОВ 1.1]- [2
мов 2,1]. [2 мов |.4],|2 мов 2.2]
о(lеоворюе змiст i форrr, прости\ медiапродl,ктtв, розпсtаidас. про

що в них iдgгься; [2 МОВ 2 2]

влtзнаL!а€, KoMv i для LIого призначений rrледiапродукт; [2 МОВ
l4]
пояснюс змiст вербальноi i невербальноi iнформацii в
медiапродуктах; [2 МОВ l 4], [2 МОВ 2.2]
вllсловпюе cBoi думки i почл"ггя з приводу прослуханих /
переглянlтих медiапродуктiв (KovriKciB. дитячих журналiв.

роклами). [2 МОВ 1.5], [2 МОВ 1,8]. [2 МОВ 2.З7,[2 МОВ 2.4]
cmчoploc простi медiапродl.кти (листiвка, sms-повiдомлення,

фотоколаж тощо) з допоN{огою iнших осiб [2 МоВ 1.7]. [2 МоВ з,2|

Робота з

модiапрод_укцiсю

Змiстова лiнiя <<Щослiдхсусмо MoBHi явища))

сtналiзltс звуко-бчквений склад слова; [2 МоВ 4.1l
експерuменmус зi словаN{и: змiнюс, додае, вил)лrае один звчк
(б_чкву), склад у словах так, щоб вийшло iнше слово; [2 МОВ a.2l
праыльно вllлlовляс слова з дзвiнкими приголосними звyками в
кiнцi слова i складу перед глlхим; [2 МОВ 4.1]
правL|.пьно вu"Lлов.ilяе й запuсvе слова з апострофом; [2 МОВ 4.1]
правlIльно на2олошче з€гЕIльновживанi слова; [2 МОВ a.l]
експерllл|енmvе з наrолосоьг. порiвнюс i пояснlос значення слiв.
якi вiдрiзняються лише наголосом: [2 МОВ 4.2]

diлttпlь слова на склади: [2 МОВ 4.1l
перенослtпlь слова з рядка в рядок складами; [2 МОВ 4.1I
не BidpuBae при пероносi вiд слова склш, позна.rений однiею
буквою; [2 МОВ 4.1]
правлLпыtо переносumь слова зi збiгом приголосних, з лiтерами ь, й,

Дослiдження звчко-
буквеного складу слiв.
правиjIьна ix вимова i

написання.



буквосполчLlонняil,lи dж,, dз, йо, ьо.апострофоЙJ2 МОВ 4ll
правLtльно чtmас (напам'ять або iз запису) украiнський алфавiт; [2мов 4 l]
розmаulовУе 5-6 слiв за алфавiтом з орiентацiею на першу лiтеру; [2мов 4 l]
корuсmуеmься алфавiТом у роботi з навчальнИми словниками: 12мов 4,l]
розпiзнае слова. близькi i протилежнi за значенням; [2 мов 4 l]
розрiзняс пряме й переносне знаtIення слiв; [2 моВ 4. l| пояснюе
рiзнi значення багатозначних слiв (з допоп{огою вчителя): [2 мов
4.1I

розпоdiляе ряд слiв на 2 гр5.тrи ýt смисловою ознакою, dоповнюс
кожнч групу 2-3 словами; [2 МОВ а ll
dоречно вжаlва€ слова рiзних лексичних груп у власЕомv
мовленнi: [2 МОВ 4.1]

рсlэрiзttяе слова якi вiдповiдають на питання хmо? i tцо?;|2 МОВ
4.1]
правttльно вJt{"uвае великч / малy лlтери у власних / загальних
назвах. [2 МОВ 4.1I
з-lriнюс iменники за числами (один - багато); [2 моВ 4.1] впiзнас
слова, якi вiдповiдають на питанюI якtлй? яка? яке? якl2 окрепло та
в реченнях, у TeKcTi; [2 МОВ 4.1]

уmворюе словоспол!чення iменникiв з прикметниками; [2 мов
4.1]
dсlбuрае до вiдомогО предN{ета вiдповiднi ознаки; I
впiзнаt: слова-назви дiй, сmаыlmь до них питання;

2 мов 4.2]

[2 мов 4 l]

питаннями; [2 МОВ 4 2l
на задан},,тему; [2 МОВ

Користування правилами
переносу слiв.

Користування алфавiтом.

,.Щослiдження лексичного
значення слова.
Використання лексичного
багатства 1,KpaiHcbKoi l\rови \
власномч мовленнi.

.Щослiдження ролi iпленникiв

1,пловленнi i використання ix
у власних висловленнях.

.Щослiдхення виражальних
можливостей прикметникiв.
використапня i.x з п{9тою

увиразнення N{ов.пення.

Спостереження за роллю
дiеслiв v мовленнi i
застосування ix v власних
висловлоннях.

,Щослiдження числiвникiв i
використання ix,v мовлсннi.
Спостсреження за словами.
якi сл\,жать для нЕLзви

предплетiв, ознак, дiй, чисе,ч.

Дослiдження зfiачення в
пловлсннi слr,жбових c,riB i

використання ix для зв'язк\,
слiв ч реченнi.
,Щослiдження i
конструювання petleHb.

.Щослiджсння
TeKcTiB.

i скrадання

dобuрас вл}чно дiеслова для в
мов 4.2]

исловлення власнихдумок: [2

розрlзняс слова, як1 називають числа, ставить до HID( питання
скiлькu?; [2 МОВ 4.1]
vmворюС сJlовоспол\цIеннЯ числiвникiв з iпленникаш,r; [2 МОВ
4.1]

розрiзняе слова. що називають предмоти, ознаки, дii, числа.
сmавumь до них питання; [2 МОВ 4.1l
)оfuryае самостiйно 4-6 слiв, якi вiдповiдають на питання хmо?
що? якtlй? яка? яке? якi? що робumь? uр робляmь? скiлькtl?; f2мов 4 1]

розпоdiляс слова на гр),пи за знаLIенням та питаннями (за
частинами мови); [2 МОВ 4.1]

упiуае в реченнi службовi слова: пultl,e ix oкpel{o вiд iншик слiв; [2мов 4.1]
пслв'язlк: мiж собою слова за допомогою слyжбових слiв; [2 мов
4.1|

розпiзнас речення за його основними ознака}м: [2 мов 4.1I
пояснюе роль рiзних видiв речень для досягнення мети
спiлкування: [2 МОВ 4.2]
п р а вlLп ь tl о Bi d m в о р юс iнтонацiю розпов iднlтх. питальних i
спонукальних, окличних та неоктичних речень; [2 МОВ а.2]
вuкорuсmовуе вiдповiднi роздiловi знаки в кiнцi речень пiд час
письil{а. [2 МОВ 4.2l
поlllllрюс речення словами за поданими
ск.паdас i запtлсус речення за малюнком
42J
розпiзнае текст за основниil{и ознаками; [2 МОВ 4.1]



розрiзняе текст-розповiдь i текст-опис та пояснюс ix
признаrIення; [2 МОВ 4.1]
dобuрас заголовок до тексту; [2 МОВ 4.2l
вuзнсtчас в TeKcTi зачин, основнч .Iастинч. кiнцiвку; [2 МОВ 4.1]
знахоdumь у хlцожнiх текстах виражальнi засоби мови, поясttюс: ix
роль; [2 МОВ 4.1l, [2 МОВ 4 2]
скцаdас i запtlсус нев9ликий текст (3-4 речення) за iлюстрацiсю' l Уоо"*о"а"'ення
серiею малюнкiв. про подii з власного жит:гя: [2 МОВ 4.2I l :.:.::,:"

уживання TepMiHiB) для зв'язк\,,речень v TeKcTi та уникнення
повторiв; [2 МОВ 4,2]
перевiряс i вdоскона.пюс власнi тексти. },с},ваюtIи лексичнi повтори
[2 мов з 3]

Iншомовна освiтня гаJryзь Iноземна
мова

пояснювальна записка

ГОлОвна мета навчання iноземноi мови у початковiй школi поляга€ у формуваннi в
учнiв комунiкативноi компетенцii, що забезпечуеться лiнгвiстичним, мовленнсвим i
СОЦiОКУЛЬТУРНим досвiдом, узгодженим з вiковими можJIивостями молодших школярiв.

ПОчаткОвий етап навчання iноземноi мови у сr{асному загаJIьноосвiтньому
навчzlJIьному закпадi надзвичайно важJIивий, оскiльки в цей перiод закладаються
ПСИХОЛiНГвiСтичнi основи iншомовноi комунiкативноi компетенцii, необхiднi та достатнi
для подаJIьшого ii розвитку й удосконаJIення. Тут вiдбуваеться становлення засад для
формування iншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографiчних
навичок, а також yMiHb сприймати на слух, говорити, читати й писати у мех(ах визначених
програмою результатiв навчально-пiзнавальноi дiяльностi 1пlнiв.

ЗМiСТ наВЧання iноземноi мови у початковiй школi добира€ться вiдповiдно до
психо-фiзiологiчних особливостей учнiв молодшого шкiльного BiKy.

У пОчатковiй школi важJIиво зацiкавити учнiв вивченням iноземноi мови,
викликаТи в ниХ позитивНе ставлеНня дО предмета, вмотивувати необхiднiсть володiння
iноземною мовою як засобом мiжкультурного спiлкування.

ЗаВДання iноземних мов у реалiзачii мети початково[ загальноi
середньоi освiти

ЗМiСт наВЧання забезпечусться еднiстю предметного, процесу;tльного та емоцiйно-
цiннiсного компонентiв i створюеться на засадах оволодiння iноземною мовою у
koнTel{cTi мiжкультурноi парадигми, що передбачае навчання мови народу, який нею
спiлкусться, та ознайомлення з його культурою. Такий пiдхiд зумовлюе формування
готовностi до мiжкультурноi комунiкацii у межах типових сфер, тем i ситуачiй
спiлкуваннJI, визначених навчalJIьною програмою. На кiнець 2-го кJIасу учнi досягають
рiвнЯ Рrе Al. Щi piBHi характеризуютЬ результати навчzlльниХ досягнень у кожному видi
мовленнсвоi дiяльностi та узгоджуються iз Зага-гlьносвропейськими Рекомендацiями з
мовноi освiти: вивчення) викJIадання, оцiнювання.

Завдання поляга€ у формуваннi BMiHb.



о

о

о здiйснювати спiлкування в межах сфер, тем i ситуацiй, визначених чинною
навчальною програмою;

. розумiти на слух змiст автентичних TeKcTiB;

О читатИ i розумiТи автентИttнi тексТи рiзниХ жанрiв i видiв iз рiзним piBHeM розумiння
змiсту;

здiйснювати спiлкування у письмовiй формi вiдповiдно до поставлених завдань;

адекватно використовувати досвiд, набутий у вивченнi рiдноi мови та iнших
навччlJIьних предметiв ;

. викорисТовуватИ у разi потребИ невербаЛьнi засоби опiлкуВаннЯ за умовИ лефiчиту
наявних мовних засобiв;

О КРИтичнО оцiнювати iнформацiю та використовувати ii для рiзних потреб;

. висловлювати cBoi думки, почуття та ставлення,

. ефеКГиВНО взаемодiяти з iншими усно, письмово тазадопомогою засобiв
електронного спiлкування.

ФУНКцii iнОземних мов у реалiзацii мети початковоi загально[ середньоi освiти
У ПРОцеСi навчання iншомовного спiлкування комплексно реалiзуються освiтня,

виховна i розвивальна функцii.
Освiтня функцiя спрямована на:

о усвiдомлення r{нями значення iноземноi мови дгIя життя у
мультилiнгвzlльному та полiкультурному cBiToBoMy просторi;

о оволодiння знаннями про культуру, iсторiю, реалiТ та традицii KpaiH
виучуваноi мови;

. залучення учнiв до дiа-гlогу культур (рiдноi та iншомовноi);

о розумiння власних iндивiдуальних особливостей як психофiзiологiчних засад для
оволодiння iноземною мовою;

о формування вмiння використоврати В разi потреби рiзноманiтнi стратегiт для
задоволеннlI влаСних iншОмовних комунiкативних HaMipiB (прашовати з пiдручником,
СЛОВНИКОМ, дОвiдковою лiтературою, мультимедiЙними засобами ToIJ]o).

Виховна функцiя сприяе:
. формуванню В ylHiB позитивного ставлення до iноземноi мови як засобу спiлкування,

повагИ до нароДу, носiЯ цiсi мови, толерантного ставлення до його культури, звичаiв i
способу жиllгя,



. РОЗвитку культури спiлкування, приЙнятоi в сучасному цивiлiзованому суспiльствi;

о емоцiйно-цiннiсному ставленню до всього, що нас оточуе,

. роЗумiнню важJIивостi оволодiння iноземною мовою i потреби користуватися нею як
засобом спiлкування.

Розвивальна функцiя сприяе розвитку в учнiв:о мовних, iнтелектуi}льних i пiзнавальних злiбностей,

. готовностi брати участь в iншомовному спiлкуваннi;

. потребу подulJIьшого самовдосконzlлення у сферi використаншя iноземноi мови;

. ЗДаТНОстi переносити знання Й умiння у нову ситуацiю шJuIхом виконання проблемно-
пошуковоi дiяльностi.

Компетентнiсний потенцiал галузi <<Iноземнi мовш> у початковiй школi
Провiдним засобом реа_rriзацii вказаноi мети € компетентнiсний пiдхiд до органiзацii

Навчання у загальноосвiтнiй школi на ocнoBi ключових компетентностей як результату
навчання.

Ключовi
компетентностi

компоненти

l спiлклъання
державною (i рiдною 1,

разi вiдмiнностi)
мовами

Умiння:
. використовувати 1,краiнознавчий

компонент в 1,cix видах мовленсвоi
дiяльностi;

. засобами iноземноi мови
попчляризyвати YKpaiHy, vKpaiHcbKy
мову, кульry,l]у, традицii.

Ставлення:
гордiсть за УкраiЪч, ii мовч та к}пьтурч:
r розумiнняпотребипоп}ляризувати

YKpaiHy у cBiTi засобами iнозеллних
мов;

готовнiсть до мiжкчльт}?ного дiалогу.
z Спiлlсу,вання

iноземними моваil{и
Реалiзlrсгься через предlvетнi
компgгентностi,

3 математична
компетентнiсть

Умiння:
. розв'язувати ком\,tliкативнi та навчальнi

проблсми, застосов\ ю.Iи логiко-
математиrrний iнтелекг.

Ставлення:
готовнiсть до пош},кч рiзноманiтних
способiв розв'язання комl,нiкативних i

навчальних цrоблсм.
4 OcHoBHi компетентностi

у природничих науках i
технологiях

Умiння:
. описувати iноземною N{овою

природнi явища аналiзчвати та



оцiнювати ix роль v життедiяльностi
людини.

Ставлення:
. iHTepec до природи та почl:ггя

вйповiдальностi за iJ збереження.
5 Iнформачiйно-

цифрова
компетентнiсть

Умiння:
. вивчати iноземну мову з використанняI\,I

спецiальних програмних засобiв. iгор,
соцiальних мереж:

. створювати iнформацiйнi об'екти
iноземнип,tи мовами;

о спiлк,уватися iноземною I\{овою з
використанняпл iнформацiйно-
KoMyHi кацiйних технологiй;
застосов_чвати КТ вiдповiдно

до поставлоних завдань.
Ставлення:
о готовнiсть дотримуватись мережевого

етикетY.
6 умiння вчитися

упродовж життя
Умiння:
о самостiйно працювати з пiдр}^lником,

шукати нов1, iнформацiю з рiзних джерел
та критично оцiнювати ii;

о органiзов!ъати свiй час i навчалъний
простiр;
оцiнювати

власнi навчальнi
досягнення.
Ставлення:
. впевненiсть ч спiлкчваннi iнозеплною

мовою,
. подолання власних моRних бар'ерiв;
. наполегливiсть;
. вн}трiшня il{отивацiя та впевненiсть в

чспiхч.
7 Iнiцiативнiсть i

пiдприемливiсть
Умiння:
о iнiцiювати усну, писемну. зокреNIа

онлайн взаемодiю iноземною }{овою дjIя
розв'язання конкретноi життсвоi
сиryацii.

Ставлення:
. дотримання етичноi поведiнки пiд

час розв'язаннrI життсвих сиryацiй;
о ком}rнiкабельнiсть та iнiцiативнiсть.
о креативнiсть.

8 Соцiальна та
громадянська
компетентностi

Умiння:
о формулювати власнч позицiю:
о спiвпрацювати з iншипли на резчльтат.

спiлкую.rись iноземною мовою.
Ставлення:
. толерантнiсть ч спiлкчваннi з iншими.

9 обiзнанiсть та
самовираження у
сферi культl,ри

Умiння:
. висловлювати iноземною мовою власнi

поLryття, п9реживаннrI i сlцження.



Ставлення:
о чсвiдомлення цiнностi к\,льт\ри для

людини i суспiльства;
. повага до ба|атства i розмаiття кr,льтур.

l0 Fкологiчна грамотнiсть
t здорове життя

Умiння:

. пропагувати здоровий спосiб життя
засобапли iноземноi ллови. Ставлення.

. сприймання природи як цiлiсноi систеL{и,

о готовнiстьобговорюватипитання,
пов'язанi iз збереженням
навколишнього середовища;

вiдповiдальне ставлення до власного здоров'я
та безпеки.

Taki ключовi компетентностi, як умiння вчитися, iнiцiативнiсть i пiдприемливiсть,
екологiчна грамотнiсть i здорове життя, соцiалъна та громадянська 11oMпeTeHTHocTi
можуть формуватися вiдразу засобами ycix навчrlJIьних предметiв i е метапредметними.
виокремлення В навчальних програмах таких iнтегрованих змiстовиi лiнiй, як
кЕкологiчна безПека та стzrлиЙ розвитоК), (Громадянська вiдповiдал,ьнiсть>, <Здоров'я i
безпека>,
кПiдприСмливiстЬ та фiнансова грамотнiсть)) спрямоване на формування в учнiв
ЗДаТНОСТi ЗаСТОСОВУВаТИ ЗНання й умiння з рiзних предметiв у pa-"n"* житт€вих
ситуацiяХ. IнтегрОванi змiстовi лiнii реалiзуються пiд uu. u""чення iноземноi мови у
спецiалiзованих школах iз поглибленим вивченням та у загальноосвiтнiх навчальних
закпадах. Щiяльнiсть та умiння iз змiстових лiнiй добираються вiдповiдно до
комунiкативноi потреби, тематики ситуативного спiлкування, BiKy та рiвня



пiдготовленостi учнiв.

Iнтегрованi змiстовi лiнii та opicHToBHi способи i'x реалiзацiТ у
початковiй школi

ЗмiСтОва лiнiя кЕкологiчна безпека та сталий розвиток) спрямована на формування
ОСНОВ СОцiальнОi активностi, вiдповiдальностi та екологiчноi свiдомостi, готовностi брати
УЧаСТь У вирiшеннi питань збереження довкiлля i розвитку суспiльства.

Засобами iноземних мов учнiв орiснтують на:
. сприймання природи як цiлiсноi системи;
о вза€мозв'язок людини й навколишнього середовища;
r готовнiсть обговорювати питання, пов'язанi iз збереженням

навколишнього середовища,
Реалiзацiя змiстовоi лiнii <Громадянська вiдповiда_гrьнiсть> сприJI€

фОРмУванню основ вiдповiда-гrьного ставлення до громади i суспiльства.

Засобами iноземних мов учнiв орiентують на умiння.о усвiдомлення дитиною власних прав i обов'язкiв;
. формування толерантного ставлення до iнших,
о умiння опiвпрацювати та приймати спiльнi рiшення.

реалiзацiя змiстовоi лiнii <здоров'я i безпекаD сприя€ формуванню безпечного житт€вого
середовища та основ здорового способу життя.

Засобами iноземних мов учнiв орiентують на:
. розумiння правил безпечноi поведiнки;
о усвiдомлення впливу шкiдливих звичок на здоров'я людини;
. дотримання здорового способу життя.

ЗМiСтОва лiнiя кПiдприемливiсть та фiнансова грамотнiсть> спрямована на
розум iння практичних аспекгiв фiнансових питань.

Засобами iноземних мов учнiв орiентують на:

о усвiдомлення власних фiнансових потреб;

о продукування iдей та Тх реалiзацiю;

. умiння визначати прiоритети та планувати дii.
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Я, моя родина i
друзi

Розумiс важливiсть
допомоги батькам
та розповiдае про
cBoi обов'язки.

Виявляс
вiдповiдапьне
ставленнJI до
власного
здоров'я,

Виявляе iнiцiатив1,
та вiдповiда-rьнiсть у
плшrувашлi робочого
дня.

Оцiнюе власнi
ВLIИНКИ Та ВLIИНКИ

iнших людей.
Вибудовуе
товариськi
стосунки з
оточуючими
людьми.

Вiдпочинок i

дозвiлля
Розумiе
необхiднiсть
приведоння в
порядок уriсця
вiдпо,rинкч.

Враховуе дуп{ку
товаришiв при
виборi того ЕIи

iншого виду
вiдпочинк\,.

Розумiе базовi
пр€lвила
безпечноi
поведiнки.

Природа та
навколишне
середовище

Щiнуе та
берехливо
ставиться до
природи.

Висловлюеться про
важrпавiсть
допо]\{оги тваринам
та збереження
природи.

Людина Розумiе наслйки
нерацlональних
дiй людини на
навколишне
середовище.

Виявляе
толерантне
ставлення до
людей.

Розпiзнае.
позитивнl та
негативнi
чинники, що
впливають }а
здоров'я
людини.
Розlмiе
важливiсть
дотриманнJI
правил гiгiени,
р!хового
режиму та

фiзичного
HaB;IHTa)KeHHr{.

помешкання Роз_лмiе
необхiднiсть
дотриманнJt
чистоти та
порядку у
власному
помешканнi.



Харчування Розрiзняс
здоров"ч та
шкiдливч iжу.

Складас просте
меню з корисних
пlэод\,ктiв.
Рацiонально
розподiляс кошти
пiд час покупки.

Подорож виявляс цiннiсне
ставлення до
природи пiд час
подорожi.

Обирас
безпечний шлях
пересування,

Обирас
оптима,rьний вид
транспорту.

Свята й
традицii

Розумiе
необхiднiсть
планування
покупок на
святк}tsання у
мOжах бюджотч.

Школа та
шкiльне життя

Використову,е
]\{одель поведiнки.
яка не с.чперечить
правилаil{
шкiльного життя.

Загальнi очiкуванi результати навчально-пiзнавально[ дiяльностi у

(Комунiкативна компетентнiсть)
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PiBHi та дескриптори володiння iноземною мовою вiдповiдно до
Загальноевропейських Рекомендацiй з мовноТ освiти: вивчення, викладання,

оцiнювання

2 кпаси

Рrе А1
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Розумiс кор<rткi, простi запитання та твердження, якi вимовляються повiльно та чiтко.
За потреби повторюються, та с!троводж\,ються вiзr,альними опорами або жестами
задля покращення розl,мiння.

Розпiзнас знайомi слова повсякденного вжитку у знайомомч KoHTeKcTi, якщо
мовлення повiльне та чiтке.

Розпiзнае числа цiни, дати та днi тижня ч знайомом1, KoHTeKcTi, якщо мовлення
повiльне та чiтке.
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Розпiзнае знайомi слова у супроводi малюнкiв- наприклад, \.

швидкого харч\ъання, де е фотографii страв, або у книжцi з
використовусться знайома лексика.

L{еню pecTopaнlB
мaL,-Iюнками. де
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Ставить та вiдповйае на к}питання про себе та щоденнi справи, вживаючи KopoTKi.

формlrльнi вирази та покпадаючись на жести для пiдкрiплення iнформаuii.
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Пише KopoTKi фраз" для надання базовоi iнформачii (iм'я, адреса, родина), в анкет або
зашасцi, використов_уючи словник.
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Встановлюс базовий соцiа,чьний контакт онлайн, вживаюЕIи найпростiшi ввiчливi форп,rи
вiтання та прощаннJI.

Розмiщуе простi онлайн вiтання, вживаюЕIи ocHoBHi форшлульнi вирази,

Розмiщус онлайн простi KopoTKi твердження про себе, якщо ix можна вибрати з меню таlабо
скористатись онлайн перекладачем.
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Пролукуе KopoTKi фрази про себе, надаючи базову персона"тьнч iнформаuiю (напр,.
iм'я, адреса. родин4 нацiональнiсть)
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Надае базову iнформачiю в письмовiй формi (наприк,lад. iм'я, адреса.
нацiональнiсть), з }lожливим використанням словника.

лiнгвiстична компетенцiя на кiнець 2lнгвlстична компетенцlя на кнеIдь z-го
лiнгвiстичний
дiапазон

Рrе А1

Зага,.lьний Вживае oKpeMi слова та базовi вирази з:tдля надання простоi iнформачii про
себе,

лексичний .Щескриптори вiдсутнi

Граматичний ,Щотритrлусться дуже простих принципiв порядк\,слiв 1, коротких реченнях.



Фонологiчний

KoHKpeTHi очiкуванi результати навч€lJlьно-пiзнавальноi дiяльностi учнiв вiдповiдно
до Загальноевропейських Рекомендацiй з мовноi освiти: вивчення, викJIадання,
оцiнювання (Комунiкативна компетентнiсть)
Навчалъна програма е рамковою, а вiдтак промiжнi результати за класами визначають
вчителl, ентуючись на кlнцеви )езультат.
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Комунiкативнi умiння

PiBeHb та дескриптори володiння iноземною мовою на
кiнець 2-го кпасу

Рrе А1

В цiлоп,rу Розчмiе KopoTKi, простi запитання та твердження, якi
вимовляються повiльно та чiтко. за потреби
повторюються, та счпроводжчються вiзчапьними
опораN{и або жестами задJu{ покращення роз.чмiння.
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Розпiзнае знайомi слова повсrIкденного вжитку v
знайомомr,контекстi. якщо мовлення повiльне та чiтке.

Розпiзнае числа, цiни, дати та днi тижня ч знайомоплч
KoHTeKcTi, якщо мовлсння повiльне та чiтке.

Роз,чмiння розмови
мiж iншимн людьN{и

,Щескриптори вiдс}тнi

Слухання наживо ,Щескриптори вцсутнi

Слlхання оголошень
та нструкцlи

Розчмiе KopoTKi простi iнстрчкцii до дiй як, наприклад.
<Зyпинись>l, кЗакрий дверi> тощо. якi промовляються
повiльно. адрес!,ються персон:Lцьно. сyпроводжуються
малюнками або жестами та за потреби повторюються.

Слухання ралiо
та а_rцiозаписiв

Розпiзнае вже знайоплi слова- iMeHa та числа у простих.
коротких записаних текстах" що промовляються д\,же
повiльно та чiтко.

Аулiо-вiз_чальне
сприймання
(телепрограми,

фiльми, вiдеозаписи)

,Щескриптори вiдс\,тнi

!.( о :r ta

В цiлом1, Розпiзнае знайомi слова у супроводi малюнкiв,
наприклад. у меню pecTopaHiB швидкого харчуваннял де с

фотографii страв. або ч книжцi з малюнками. дс
використову€ться знайома лексика.

Читання кореспондонцii Розумiе з листа, листiвки або елоктронного повйомлення
iнформаuiю про подiю. на яку його/ii запросили. а також
iнформаuiю про день. час та мiсце подii.

Розпiзнас iнформацiю про час та мiсце )- ду,же простих
заrтисках та текстових повiдомленнях вiд друзiв
(наприклад. кПовернlrсь о четвертiй>). якщо в них нема€
афевiатчр.

и



Читання для
орiентування

Розумiе простi знаки. що зlrстрiчаються щоденно
(наприклад, <Парковка>. кЗупинка>, <iда,тьня)) тощо),

Знаходить iнформачiю про мiсце знаходження, час та
цiни на афiшах, фласрах та об'явах.

читання для
отриN{ання
iнформачii та
аргумент\Iвання

Розумiс найпростiший iнформацiйний матерiал, що
плiстить знайомi слова v с\.проводi малюнкiв- наприклад,
у меню pecTopaHiB швидкого харч.чвання, ле е фотографii
страв' або iлюстрованi оповiдання, де використовуеться
знайома лексика.

Читання iнструкцiй Розумiе дуже KopoTKi простi iнструкцii, що вживаються \,
знайомому щоденном}, KoHTeKcTi (наприклад, <Не
паркуватись>, кЗаборонено)) тощо). особливо" якщо вони
супроводж!,ють ся iлюстрацiями.

Читаяня для 1идоволення ,Щескриптори вiдсlтнi

В цiлом1, Ставить та вiдповiдае на зi}питання про себе та щоден;i
справи, в}Iсиваючи KopoTKi, формульнi вирази та
покладаючись на жести для пiдкрiплення iнформацii.

Бесiда, дискусiя та
розчплiння
спiврозмовника

Розумiс простi запитання, що стосуються його/ii
безпосередньо, наприклад про iм'я, BiK та адресч, або
схожi речi. якщо людина питас чiтко та повiльно.

Розуп.riе просту особисту iнформацiю (наприклад. iм'я,
BiK, мiсце проживання. KpaiHa походженruI). коли люди
представляють себе, за чмови, якщо вони говорять чiтко
та повiльнО i звертаютЬся безпосеРедньо, а також роз\ п,rie

запитання на цю тему. спрямованi безпосередньо та
особисто, хоча, N{ожливо, питання необхiдно бlце
повторити,

h<эпв
Розумiе певну кiлькiсть знайомих слiв i BiTaHb та вирiзняс
ключовy iнформачiю. наприклад. числа, цiни, дати та днi
тижня, з€I умови. що мовлення дчже повiльне, та за
необхiдностi повторюеться.

Розумiе та використовус деякi базовi, формl,льнi вирази,
на кшталт <Так>, KHi>. <Вибачте>>, <Прошу>. <.Щдкчю>.

Розпiзнае простi вiтання.

Вiтасгься, називае свое iм'я. прощаеться.

Щiлесцлямована
спiвпраця

,Щескриптори вiдсl,тнi

Отримання ToBapiB
та послчг

Здiйснюс простi покупки таlабо замовляе iжу або напiй,
корист\,ючись жестаN{и для пiдкрiплення cBoix слiв.

Обплiн iнформацiею Називае свос iм'я та запитче iнших про iпл'я,

Вживае та розумiе простi числа у щодонномч
спiлкуваннi.

Запитус про день. час дня та дату, та л.{оже ix назвати.



Запиryс про дату народження та може назвати свою,

Запиryе про номер телефона та може назвати свiй.

Запиryе про BiK людини та може назвати свiй.

Ставить д!же простi запитання для отримання iнформачii
(наприктад, KIIIo uе?) i роз.чмiе вiдповiдi з 1-2 слiв.

ý
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ё(,
(n

д
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а
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В цiлом_ч Пише KopoTKi фрази для надачня базовоi iнформацii
(iм'я. адреса, родина), в анкетах або зашlсцi,
використовчючи словник.

Листування Пише. користчючись словником, KopoTKi фрази та
речення- надаюЕIи базову персон€rльну iнфорплацiю.

Записки,
повiдомлення.
бланки

Заповнюс дуже простi реестрачiйнi форми з персонмьн\,
iнформачiею: iм'я, адреса. нацiональнiсть.

z()
ф
Е

В тiлому Встановлюс базовий соцiачьний контакт онлайн,
вживаючи найпростiшi ввiчливi форми вiтання та
процання.

онлайн спiлкчвання
та дисклсiя

Розмiщуе простi онлайн вiтання. вживаючи слеплснтарнi

формl,льнi вирази.

Розмiщуе онлайн простi KopoTKi твердження про себе.
якщо [х можна вибрати з меню таlабо скористатись
онлайн перекладаЕIем.

Щiлеспрямована
онлайн спiвпраця

Робить вибiр iз спадного меню пiд час простого
замовлення онлайн (наприклал, продукт, розмiр, колiр)
або заповнення анкети (наприклад, особистi данi) за
\,мови наявностi вiзl,альноi опори,

ёд

tý

ý
у
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В uiлом1, Продукуе KopoTKi фрази про себе, ншаюLIи базов1,
персональнч iнформаuiю (напр., iм'я. адреса. родина).

Тривалий монолог:
опис власного досвiдч

Описус себе (наприклад, iм'я, BiK, родина). вживаючи
простi слова та формr"льнi вирази- за пложливостi
попередньоi пiдготовки.

Виражае своi почl-ття" вживаючи простi слова
(наприклад. ((щасливий>. <<стопллений> Torrro).
супроводжуючи ix невербально.

Тривалий
монолог: надання
iнформацii

,Щескриптори вiдсlтнi

Тривалий монолог;
обгрунтчвання
власноi думки

,Щескриптори вiдсlтнi

Виступ перед аудиторiею ,Щескриптори вlдсутнl

0.J з

a>>s9ц
Fr

В цiлому Надае базов1, iнформачiю в письмовiй формi (наприклад.
iпt' я, адреса, нацiональнiсть), з мо)iц ивим викор истанняI\{
словника.

Творче письмо ,Щескриптори вiдсlтнi



Щескриптори вiдсутнi

цтовнl параметри навчально_пlзнавальних досягнень yчнiв
Умiння Клас

,,

Сприймання на сл!х
(А_члiювання)

Обсяг прослуханого у запису матерiалу (у межах)

1-1_5 хв
Зоровс сприймання
(Читання)

Обсяг одного тексту в словах (v межах)

50-80

Усна взаеплодiя

(Далог)

Висловлення кожного спiврозмовника у рсплiках. правильно
оформлених ч мовному вiдношеннi (1,лlежах)

з

Усне проду,к\ъання
(Монолог)

Обсяг висловлення у реченнJIх (v межах)

3-4

Писемне продчк\,вання
(Письмо)

Обсяг письмового повiдомленнll ч словах (у межах)

|0-25

Англiйська мова
Навчальна програма € рамковою, а вiдтак не обмежу€ дiяльнiсть учителiв у

ВИбОРi пОрядку вивчення та змiсту кожноi теми, Деякi теми можуть вивчатись
iнтегровано, наприкJIад, Я, моя родина i друзi * Свята й траличli, Я, моя родина i
друзi * Помешкання.

МОВНий iHBeHTap € орiентовним i добирасться вiдповiдно до комунiкативноi
ситуацii, потреб учнiв та принципу концентричного навчання. BiH не € метою
НаВЧаННЯ, ТОМУ Й не розгляда€ться як oкpeмi лексичнi або граматичнi теми.

РОЗпОчинаЮчи вивчення iноземноi мови, учнi початковоi школи ще не
ДОСТаТНЬО ВОЛОДiЮть лiнгвiстичними поняттями рiдноi мови. Тому граматичнi
структури засвоюються шляхом сприймання мовленн€вих зразкiв у
комунiкативниХ ситуацiяХ. БiльшiСть граматичного матерiалу вивча€ться на piBHi
ЛеКСИЧНИХ ОДИницЬ: учнi засвоюють oKpeMi граматичнi явища у мовленнсвих
ЗРаЗКах, i iм не потрiбно пояснювати морфологiчнi та синтаксичнi зв'язки мiж
частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка.

о



Z-пil клас
загальнi ха спlлкте,ристики ситуативного ння

Тематика ситуативного
спiлкування

Мовний iHBeHTap * лексичний
дiапазон

Мовленневi функцiТ

Я, моя родина i друзi члени родини
числа до 20
BiK молодших членiв родини i
друзiв
щоденнi справи

привlтатися

попрощатися

виба.rитися

подякувати

представити себе/когось,

називати/описувати когось/щось

ставити заIIитзlння i вiдповiдати
на них

розl]rлiти та вико}I}/вати простi
вказiвки/iнструкцii7команди

розумiти простi iнформацiйнi
знаки

вiтати зi святом

вираrкати настрiй

a

a

a

о

a

a

a

a

a

a

a

Вiдпочинок iдозвiлля прог_\цянка
хобi

Прирола пори року
дикi та свiйськi тварини

Людина частини тlла
предмgти одягу

Свята та традицii день народжсння
час (години)
святкове меню

Харччвання фруо"
овочi
напоi
цiна

Школа моя класна KiMHaTa

Мовний iнвента матика
Категорiя Структура
Clause agreemcnt betrveen nouns and чеrЬ 'Ье'
Conjunctiorr 'and'to link nouns and поuп phrases

basic 'but' to link clauses and sentences
Determiner 'this'/'thesc' and'that'/'tlrose' as determiners (general)

'lrow' questions for time. measuremcnt. size atrd quantitv
'the' fоr specific examples and back rеfеrепсе

Noun rеgulаr nouns - singular and рIurаl
Рhrаsе 'Ье'+ adjective

'it'+'be'
Prepositiorr basic prepositions of place and movement

basic time expressions rvith 'o'clock'
Рrопоuп r,vlr-questions
VеrЬ 'have got' in the present tense

imperatives
negative imperatives
present simple for opiniorrs. likes and dislikes
present continuous fоr time of speaking
tag responses (short ilrswеrs to рrеsопt simple yes/no questions)



Математична освiтня галузь Математика
пояснювальна записка

2 клас
метою навчання математики е рiзнобiчний розвиток особистостi дитини та ii

свiтоглядниХ орiентачiЙ засобами математичноi дiяльностi, формування
математичноi й iнших кпючових компетентностей, необхiдних iй длrя життя та
продовження навчання

!ОСЯГненНя поставленоТ мети передбачае виконання таких завдань:
- фОРМУВанНя в yrHiB розумiння ролi математики в пiзнаннi явищ i

закономiрностей навколишнього cBiTy,
- фОРМУВаНня У дiтей досвiду використання математичних знань та способiв

дiй для розв'язування навч€tдьних i практичних задач;
- розвиток математичного мовлення уrнiв,необхiдного для опису

математичних фактiв, вiдношень i закономiрностей;
- фОРМУВаНня в Учнiв здатностi мiркувати логiчно, оцiвювати KopeKTHicTb i

достатнiсть даних для розв'язуваннrI навчzLльних i практичних задач.
РеаЛiЗацiя мети i завдань початкового курсу математики здiйснюеться за

такими змiстовими лiнiями: <Числа, дii з числами. Величини>, <Геометричнi
фiгури>' кВирази, piBHocTi, HepiBHocTi>, <Робота З даними), <<Математичнi задачi i
дослiдження)).

Змiстова лiнiЯ <<Числа, дiТ з чисЛами. Величини)) охоплюе вивчення у l -4 Ifiacax питань нумерацii цiлих невiд'емних чисел у межах мiльйона;
формування нави!Iок виконання арифметичних дiй додавання i вiднiмання,
множенНя l дlлеНня; ознаЙомленнЯ на пракТичнiЙ ocHoBi зi звичайними дробами;
вимiрювання веJlичин; оперування величинами.
Змiстова лiнiя <Вирази, piBHocTi, HepiBHocTi> спрямована на формування в ylHiB
уявлень про математичнi вирrlзи - числовi та зi змiнною; piBHocTi i рiвняння, числовi
HepiBHocTi та HepiBHocTi зi змiнною; про заJIежнiсть результату арифметичноi дii вiд
змiни одного з ii компонентiв. Ця змiстова лiнiя € пропедевтичною до вивчення
алге браiчного матерiа-шу.

ЗМiСТОВа ЛiНiя <<Геометричнi фiгурш нацiлена на розвиток в учнiв просторових
уявленъ; формування здаТностi розрiзняти геометричнi фiгури за Iх iстотними ознаками;
формування практичних yMiHb будувати, креслити, моделювати й конструювати
геометричнi фiгури вiд руки та за допомогою простих креслярських iHcTpyMeHTiB. L{я
змiстова лiнiя мае пропедевтичний характер.

змiстова лiнiя <<робота з даними>> передбача€ ознайомлення учнiв на прч}ктичному
piBHi з найпростiшими способами видiлення i впорядкування даних за певною ознакою.

змiстова лiнiя кматематичнi задачi i дослiдження) спрямована на формування в
учнiв здатностi розпiзнавати практичнi проблеми, що розв'язуються iз застосуванням
математичних методiв, на матерiалi сюжетних, геометричних i практичних задач, а також
у процесi виконання найпростiших навчальних дослiджень.

!о програми кожного кJIасУ подано орiснтовний перелiк додаткових тем для
розширеного вивчення курсу.flодатковi теми не с обов'язковими для вивчення. Учитель



може обрати oKpeMi теми iз пропонованих або дiбрати теми самостiйно з огляду на
методичну доцiльнiсть та пiзнавальнi потреби учнiв. Результати вивчення додаткових тем
не пiдлягають оцiнюванню.

Досвiд математичноi дiяльностi застосову€ться у вивченнi iнших предметiв
(ocBiTHix галузей) шляхом використання }л{нями математичних методiв чи iнших засобiв
Для пiзнання дiЙсностi. Рекомендовано раз на два тижнi проводити уроки для органiзацiТ
та виконання мiжпредметних навчzlпьних проекгiв, мiнi-дослiджень тощо.

2 клас
Очiкуванi результати навчання
здобувачiв освiти

Змiст
навчання

Числа, дiI з числами. Величини

iдiленням [2 МАО 4.8], [2 МАО 3.2]
BltKopucmoByc в обчисленнях переставний закон множення,
взаемозв'язок мiж N{ноженням i дiленням, правила множення
i дiлення з числап{и l i 0. дiлення рiвних чисел: [2 МАО З.2],

[2 мАо 4.3]

7эозулliс номожливiсть дiлення на нyль: [2 МАО 4.3]
засtllосовчL- в обчисленнrIх знання таблиць множення чисел
2 i З та вiдповiдних випадкiв дiлення; [2 МАО 4.Зl обчuслюе
значення виразiв, що мiстять iншi табличнi випадки
N.{ноження i дiлення. з опорою на таблицi: [2 МАО 4 Зl
прО?ttоз)л€ результат множення i дiлення, [2 мдо 1.з]
перевiряе правильнiсть обчислень; [2 МАО З.З]. [2 МАО 3.4]
злtахслdumь число, яке 1,кiлька разiв бiльше (менше) за дане:
[2 мАо 4,3l
zозуj,ri€ c_\THicTb кратного порiвняння чисел: [2 МАО 4 3]
обчuсltюс результат кратного порiвняння чисел; [2 МАО 4 3]
вllзначае невiдомий компонент дiй множення i дiлення,
эбчuс",tлос його значоння; [2 МАо 4.8l
цо.lrcнпlvс виконуванi дii: [2 МОВ 1.6l
зulti рюс i порi вн юс величини: довяшну. Macv. MicTKicTb, час.
suкорuсmовус iK KopoTKi познаtIення (мiлiметр - мм,
}антиметр - см. децимgтр * дм, метр - м); маси (кiлограм -
кг, центнер * ц); MicTKocTi (лiтр - л): часу (хвилшв * хв.
година * год, доба. тиждень); [2 МАО 1 1l. [2 МАО 4 7]
tорuсmл)сmься iнстрчментами для вимiрюванItя величин, [2
\dAo 4.7]
юрuсmусmься годинникоьл i календарем для визначення
{ас\,та планування cBoci дiяльностi, спостережень за
[вищами природи тоцо: [2 МАО 4.7]
)перlлс грошиj\{а в чявноN{у процесi купiвлi-продаж\, та в
:рактичнiй дiяльностi, вuкорuс mовус ix KopoTKi позначення
2мАо4зl

Арифметичнi дii множення i
дiлення,
Назви компонентiв та результатiв
множення i дiлення.
взаемозв'язок мiж множенням i

дiленнялл.
Переставний закон \{ноження.
Особливi випадки множення i

дiлення.
Табличне множення i дiлення.

збiльшення або зменшення числа
у кiлька разiв.
Вiдношення кратного
порiвняння.
Знаходження невiдомого
компонента дiй пtноження i
дiлення

Величини: довжина_. маса,
MicTKicTb, .1д"g.

Грошi.

Вирази, piBHocTi, HepiвHocTi

запLtсус }{aTeMaTиLlHi тверркення, поданi в текстовiй формi,
з використанням математичних символiв; [2 МАО 2.1]
всmсшовлюс вiдношення piBHocTi й HepiBHocTi мiж числами й
числовими виразами: [2 МАО 4.27,L2 МАО 4.8l
знахоdumь значення числового виразу та буквеного виразу
iз заданим значенням букви; [2 МАо 4.31,[2 МАо 4.8I

Числовi вирази. Бl,квенi вирази.
Числовi piBHocTi.
Числовi HepiBHocTi



всп?анов.iIюс залежностi мiж компонентами i результатом
арифметично дii; [2 МАО 4 8]

псmосову€ правило порядку виконання дiй у виразах без
ц/жок та з д}жками [2 МАО 4.3]

Геометричнi фiгури

opicstmyembc, на площинi i в просторi. опису€ або зображае
схеN{атично розмiщення. напрямок i рl,х об'ектiв; [2 МДО
4.4|

розпiзнас i клtасtlфiкус геоN{gтриtlнi фiгури за iстсrгнипли
ознаками: [2 МАО 4.1l. [2 МАО 4.5]
спiвBidносulzь реальнi об'еiсги з моделями геометричних
фirrр; [2 МАО l l|, [2 МАО 4 5l
назuвас елементи геометрилtних фiгур: [2 МАО 4.5]
моdелюс геометричнi фiгlри; [2 МАО 4 6]
креслumь вiдрiзки заданоi довжини: [2 МАО 4.6]
буdvе прямок}тник (квадрат) на аркуrлi в клiтинку; [2 МАО
46l
розрiзняе круг i коло: [2 МАО 4.5l
lttлliрюс сторони геометричнкх фiгур; [2 МАО 4.7l обчислюе
Iовжин\, лапланоi', периметр многок}тника [2 МАО
+.7].|2 мАо 4.3]

Геометричнi фiгуэи об'емнi та
плоскi.
Прямокутник. Квадрат. Круг.
Коло.

Математичнi задачi i дослiдження

розв'язус простi i складенi сюжетнi задачi, y ToMv числi
задачi з геометричним змiстом; [2 МАО 2.3]
сmворю€ допомiжну модель задачi рiзними способами: [2
мАо 2 l]
обuрас числовi данi, необхiднi i достатнi для вiдповiдi на
запитання: [2 МАО 2.З]
rъхануе розв'язчвання (розв'язання) сюжетноi задачi; [2
мАо 2,2l
спlворю€ математичнч модель задачi; [2 МАО 2.3]
оцittюс з допомогою вчитеJuI правильнiсть розв язк1, задачi:

[2 мАо 3.з]. [2 мАо 3.4]
lu)lqac рiзнi способи розв'язування (розв'язання задачi); [2
мАо 3.2]
скцаdас сюжsтнi задачi на одну i двi дii; [2 МАО 1.2]
BLrKo нv€ елеп{ентарнi дослiдження математичних
закономiрностей i залежностей з допомогою вчителя [2 ПРО
1.1 - 1.6l

Простi та складенi сюжетнi
задачi. в том\,числi геометричнi.
ко\{петентнiсно-зор i снтован i.

Цавчальнi дослiдження

робота з даними

чumа(.| дан1, вмlщенl на схематичному рисунку, в
таблицi; Il МАО 2,1]
вllосumь данi до схем; [1 МАО 2,1]

сорuспrу(.|mься даними пiд час розв'язування
практично зорiентованих задач i в практичних
эlrтуацiях. Il МАО 2.1l, Г1 МАО 2.3l

Видiлення i впорядкування
цаних за певною ознакою.

Цодатковi теми:
Рацiональнi способи додавання i вiднiмання (порозрядне додавання кiлькох чисел, приriом
)кругленнrI кiлькох доданкiв тощо).



аблlrця Пiфагора.
одвiйнi числовi HepiBHocTi.
lвняння з одним невlдомим.

iзадачi, якi розв'язуються способом MipKyBaHb без виконання арlrфметичних
iй; способом добору; процесуальнi задачi; задачi на опрацювання даних, отр}rманих у

цесi спостережень подiй навколишнього cBiTy (в житгi суспiльства, школи, природнi
вища). <Магiчнi фiгури>. Математичнi ребуси.

ювання описаноi в задачi ситуацii за допомогою графiв або таблиць

Приролнича, громадянська та iсторична, соцiальна та
здоровlязбережувальна ocBiTHi галузi

<<Я дослiджую cBiT>>

пояснювальна записка
2 клас

Зазначенi ocBiTHi галузi можуть реалiзовратись окремими предметами або в

iнтегрованому Kypci за рiзними видами iнтеграчii (тематична, процесуаJrьна, мiжгалузева;
в межах однiеi гilJlузi; на iнтегрованих уроках, пiд час тематичних днiв, в процесi
проектноi дiяльностi) за активного використання мiжпредметних зв'язкiв, органiзацiТ

рiзних фор* взаемодii учнiв. Щля розв'язання }п{нями практичних завдань у життсвих
ситуацiях залу{аються навчапьнi результати з iнших ocBiTHix гrlJIузей.

Метою навчальноi програми (Я дослiджую cBiT) € особистiсний розвиток молодших
школярiв на ocнoBi формування цiлiсного образу cBiTy в процесi засвоення рiзних видiв
соцiального досвiду, який охоIшюе систему iнтегрованих знань про природу i
суспiльство, цiннiснi орiснтацii в рiзних оферах життсдiяльностi та соцiальноТ практики,
способи дослiдницькоi поведiнки, якi харакгеризують здатнiсть учнiв розв'язувати
практичнi задачi.

flосягнення поставленоi мети передбачае розв'язання таких завдань:

формування дослiдницьких yMiHb, опанування доступних способiв пiзнання
себе, предметiв i явищ природи i суспiльного життя (спостереження) обстеження, дослiд,
практична робота, вимiрювання, систематизацiя, класифiкацiя, встановлення логiчноi та
часовоТ послiдовностi подiй, критична оцiнка побаченого (почутого), встановлення
зв'язкiв i залежностей в природi i суспiльствi, мiж станом довкiлля i дiяльнiстю людини,
впливу поведiнки на здоров'я та безпеку, заJIежностi результату вiд докладених 3усиль,
аналiз наслiдкiв ризикованоi поведiнки);

- виховання активноi позицii щодо громадянськоТ i соцiально- культурноТ
напежностi себе i cBoei родини ло Украiни, iHTepecy до пiзнання icTopii та природи свого
краю i краiни; пошани до символiв держави, iнiцiативноi поведiнки у громадських акцiях,

у вiдзначеннi пам'ятних дат i подiй;
_ розвиток толерантностi у соцiальнiй KoMyHiKauii, цiннiсного ставлення до



ПРИРОДи Та ii пiзнання, до приватного життя iнших людей, усвiдомлення правовоi
вiдповiдальностi у ситуацiях застосування норм i правил }киття в суспiльствi, iншi
СОцiальнi навички щодо взаемодii i спiвпрацi в рiзних видах дiяльностi;

- створення умов для самовираженнJI )"lHiB у рiзних видах дiяльностi,
СТанОвлення екологiчно грамотноi та соцiально адаптованоi особистостi.

Тематичну основу курсу складають змiстовi лiнii', якi визначенi fiержавним
СТаНДаРТОМ пОчатковоi освiти i охоплюють скJIадники названих вище галузей в iх
iнтегрованiй сугi, а саме:

<<ЛЮДина>> (пiзнання себе, cBoix можJIивостей; здорова i безпечна поведiнка),
<<ЛЮдина серед людей>> (стандарти поведiнки в ciM'i, в суспiльствi, моральнi

норми; навички спiвжиття i спiвпрацi);
<<Людина в суспiльствЬ> (громадянськi права та обов'язки як члена суспiльства.

ПiЗнання СВого краю, icTopii, символiв держави. Внесок украiнцiв у cBiToBi досягнення);
<<ЛЮДина i cBiT>> (толерантне ставлення до рiзноманiтностi cBiTy людей, культур,

звичаiв);
<ЛЮДина i прирола>> (пiзнання природи; взаемозв'язок об'ектiв i явищ природи;

РУКОТВОРниЙ cBiT людини; вiдповiдальна дiяльнiсть людини уприродi; роль природничих
ЗНанЬ i технологiй у житгi людини, залежнiсть мiж дiяльнiстю людини i станом довкiлля).

Типова навчztльна програма дас змогу вчителевi самостiйно обирати й формувати
iнтегрований та автономний спосiб подання змiсту iз ocBiTHix галузей Стандарт}, добирати
ДиДактичниЙ iнструментарiЙ, орiентуючись на iндивiдуальнi пiзнавальнi запити i
МОЖJIИВОСтi учнiв (piBeHb навченостi, актуальнi стани потреб, мотивiв, цiлей, сенсорного
Та емоцiЙно-вольового розвитку). Особливого значення у дидактико-методичнiй
ОРГанiЗацii навчання нада€ться його зв'язку з життям, з практикою застосування здобутих
УяВЛень,Знань, навичок поведiнки в житт€вих ситуацiях. Обмеженiсть вiдповiдного
ЛОСвiдУ учнiв потребуе постiйного зzrлучення й аналiзу ixHix вражень, чуттевоТ опори на
результати дослiдження об'ектiв i явищ навколишнього cBiTy.

ПеДагОгiчна стратегiя ) яка опиралась на наслiдува-гlьнi механiзми у розвитку
ПiЗнавальних прочесiв молодших школярiв, i передбачала прiоритетне використання
ЗРаЗкiв, алгоритмiв, поетапного контролю й корекцii, збагачусться полiсенсорниN{
пiдходом, що зумовлю€ дослiдницьку поведiнку 1^rHiB, сприйняття ними властивостей i
якостей предметiв i явищ природного i соцizlльного оточення, спрямовуються у сферу
пошуковоi дйльностi.

На ocHoBi Типовоi програми вчитель може створювати рiзнi варiанти iнтегрованоi
програми за таким zшгоритмом:

- визначення цiлей навчання,
- СТВОРення картки поIлять з iнших предметiв (асоцiативноi павутинки, KypciB,

га.гlузей, якi допоможуть досягти цiлей);
- структурування програми за темами;
- вибiр дiяльностi учнiв, яка забезпечить iнтегроване навчання;
- розробленняпоказникiвдосягненняочiкуванихрезультатiв.
МОжливi засоби iнтеграцii в процесi реалiзацii програми кЯ дослiджую cBiT>

ПеРелбачаЮть вкJIючення учнiв в практику виконання рiзноманiтних завдань



дослiдницького характеру, як от:
- ДОСлiдження-розпiзнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою

органiв чуття' опис' порiвняння з iншими предметами' явищами; спiльне - вiдмiнне, До
якого цiлого воно належить),

- ДОСлiДження-спостереження (Як воно лiе? Що з ним вiдбуваеться?
!ля чого призначsне?);

- ДОСлiДження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часовоi i
логiчноi послiдовностi явищ, подiй; встановлення причинно наслiдкових зв'язкiв
(Чому? Яким чином? Вiд чого залежить? З чим пов'язано?), догадка, висновок-
узагrrльнення).

2 клас
Очiкуванi рФультати навчання

здобувачiв освiти
змiст навчання

Людина

розповidас про себе та iнших, висловлюе cBoi вподобання:
[2 сзо з.з1,|2 гIо 5.1l
опltсу€ себе, свiй хараIсгер, захоплення, що вiдрiзняють вiд
iнших; [2 ГIО 6.1]

эtlзпiзлlас: та описче нсбезпекl,вдома або в
:rколi; [2 СЗО 2.1|
lхвалюе рlшення щодо простих побутових ситчацiй з
користю для здоров'я i безпеки; [2 СЗО 2.3]
пояснюе, вiд .19aо з€шIежкть безпека на вулlлдi, вдома, у
школi; [2 СЗО 2,4]
gllзначас: здоровi та шкiдливi звички. правила догляду за
эрганами тiла;

[2 сзо 3.1l
) О С лi dэкзлс змiни, що вiдбчваються;
2 сзо з.2]
)ослidэк:1,6 позитивнi i негативнi впливи на вибiр здоровоi
га безпечноi поведiнки; [2 С3о 3.3]
)оuid.lюус змiни. що вiдбчваються з людиною t2 С3О 3 4l

Пiзнання себе. cBoix можливостей.
здорова i безпечна повеJiнка.
Частини тiла людини та ix функцii.
Тчрбота про здоров'я. Органiзацiя
дослйжень,

Людина серед людей

поясню€, tt|о.\.1оже робumч в сiлl'i, сереd оdнолimкiв, в
utKo:ti; [2 ГIО 7,2| dоmрuлlуеmься правlLп повеdiнкlt,
tцо засвidчvоmь пова2у dо iHultlx;
[2 гIо б 2l
dоречно в)tltва€ c"iloBa челlносmi: [2 СЗО 1.1]
наdас: dсlпо.пtоzу. кол14 просяmь mа зверmаюmься по
Hei:; [) СЗО 1,з|,
gllсjlов.пю€ cltliHHi суdэюення tцоdо вчtlнку, поdii', явtttц:
tl сзо 2.2J,
)обuрае dоказtl do cBoi|x BucHoBKiB; [2 ГIО 5. ] J
че порvulус права iltu,tux dimей, вllявtяс i засуdэкуе
,lчtlнкtl, якi об|лаж:аюrць або прuнuttуюmь iHutttx;

Стандарти поведiнки в
суспiльствi. MopMbHi норми.
Навички спiвжиття i спiвпрацi.



12 гIо б.2], [2 гIо б.3J
)пiвпрацю€ в 2рупах dля dосяенення cпiitbHux цiлей [2rIо 7.2l

Людина в суспiльствl

,l 
о зпi з н а с d е р uсав н i с lh|,t в ол1 l Укра tHtl, ul а н о блu в о

2mавumься dо Httx:
г2 гIо 8.3l
)озпllпуе i збuрас iнсРорлtаtliю про cBit|l край i
)ержаву, iсmорuчнi поdii. Bidoлtttx осiб: [2 ГIО 3.1J
)озпumче сmарulltх про Jrrllнуле, бере акmuвну учасmь у
:пi:tbHtlx захоdах dерlrавнсlео значення: [2 ГIО 7.1]
)оmрш:ьqлеmься вслпановленux пpaBujl повеdiнktl пid час
)ержавнлtх свяп1. K",IacHtlx, utкiльнuх i еро.маdськuх
laxodiB
,2 гIо 2.3l

Гропладянськi права та обов'язки
як члена суспiльства. Пiзнання
свого краю- icTopii, i символiв
держави. Внесок укРаiнцiв у
cBiToBi досягнення. Славgгнi
украiнцi. Спостереження в
довкiллi. Органiзачй дослiджень,

Людина i cBiT

,1/4е yявлення про рiзноманiтнiсть людей .v cBiTi. називае
деякi краiни:
[2 гIо з.l]
)lcB i dоll l юе необхiднiсть толерантного ставлоння до iнших
KpaiH i народiв. цiкавиться вiдповiдною iнформацiею;
[2 сзо 2.21

вuявIяс iHTepec ло iнформацii про iншi краiни i народи; [2
гIо з.2]

на конкретних прикладах dовоdumь валоrивiсть
взаемозв'язкiв i взасмодii мiж краiнами: [2 ГIО 3.2]
вuявля€ доброзичливе gтавлення до людей iнших

лацiональностей. до ixHix культлр i звичаiв 12 ГIО 5.1l

Толерантне ставлення до
рiзно:rtанiтностi Kr. льтrр. звичаiв.
Внесок украiнuiв 1, cBiToBi
досягнення. Iсторичнi подii.
Видатнi iсторичнi постатi.
Розв'язання ситуаuiй морацьного
вибору.

Людина i прирола

мае уявлення про форму Землi, вплив Сонця на сезоннi
явища в природi, причини змiн пiр року; [2 IIРО З.l]
назuва€ пори року та вiдповiднi iM мiсяцi. явища в живiй та
неживiй природi у рiзнi пори рок},, \мови вирощування
рослин; [2 ПРО 1.5]

навоdumь прuклаdч зв'язку людини i природи; [2 I]PO 3.1l

розпiзнас: змiни в живiй та неживiй природi: органи рослин;
тварин рiзних груп; [2 IIРО 4.3]

розрiзняс форми земноi поверхнi.
[2 про 1,5]

К.lааlфiкllс ýl певними ознакаN{и рослини i тварин
мiсцевостi. тiла неживоi природи; [2 IIРО 4.3l
вl!знсlчас "\4еmу дослiдження, обuрае послiдовнiсть дiй i
обладнання для його виконання; [2 IIPO 1.2]
вuконус dослidнutlькi завdання., дослiджл,с влаgгивостi
повiтря. води, rр_унlу, гiрськi породи, рослини cBoci
мiсцсвостi: вимiрюс тсп{перат\"р1, повiтря. воJи: спостерiгас
за тваринами, добовими i сезонними змiнапм r, приролi:
визначас су,тгсвi ознаки об'ектiв неживоi та живоi природи
на ocHoBi проводсних дослiджень; [2 ПРО 1 а]

фiксус резульmаmu дослiджень доступниN{и способа,vи i
робuпь Bllc+oBrll ; t2 IIPO 1.5l

cBoei

Повiтря. Вода. Водойми рйного
краю. Форми земноi поверхнi.
Гiрськi породи. Грунт. його
властивостi i значення.
Бl.rова i рiзноманiтнiсть рослин.
Умови вирощ\,вання рослин.
Твариrги дикi та свiйськi.
Спостереження за тваринами.
3емля та fi форма. Обертання Землi.
PiK, Мiсяць. Щоба.
Впrив Сонця на ссзоннi явища в
природi
Пори рок\,та ix ознаки.
Особливостi житгя рослин та
гварин у рiзнi пори року.
СпостереженЕя за добовими i
эезонним змiнами 1, прироri.
0хорона природи. Зв'язок людини i
природи,
Червона книга Украiни. PyKoTBopHi
гiла та матерiа,ти, ix в;rастивостi.
ВИКОРИСтання р\iкотво|]них



diэнаспtься про природу, використовчюlIи рiзнi джерела Щатtрiалiв 1, побlтi.
iнформацii: [2 ПРО 2.1] |В""а*од" людства та ik вплив на

|ус знання про прIФоду в Ькиттедiяльнiсть людини.
IавIIаJIьнихжиттевих сиryацiях; [2 IIРО 3. l]
навсldumь прtlклаdu виробiв, якi допомагають людинi у
побрi;
[2 про 3.зl
розповidае про використання матерiалiв на ocHoBi i" 

l

властивостей; [2 ПРО 3.4] 
I

знахоdumь iнформачiю про найважливiшi винаходи
людства. використовуючи рiзноманiтнi джерела, [2 Про
2ll
1эслбumь вuсновок: природа потребуе охорони; [2 ГIО 2.2]

посllльлtу )|чосmь в природоокороннiй дiяльностi.
2 про 3.4

Iнформатична освiтня галузь

Iнформатика
пояснrовальна записка

2 клас
Метою навчання iнформатицi с рiзнобiчний розвиток особистостi дитини та Тi

Свiтоглядних орi€нтацiй, формування iнформатичноi й iнших кгIючових компетентностей,
необхiдних iй для життя та продовження навчання.

,Щосягнення поставленоi мети передбачас виконання таких завдань:
- формування в 1^rHiB уявлення про роль iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй

у життi людини,
- формування BMiHb описувати об'екти реальноi та вiртуальноi дiйсностi

рiзноманiтними засобами подання iнформацii;
- фОрrування початкових навичок iнформацiйноi дiяльностi, зокрема BMiHb

опрацьовувати текстову та графiчну iнформацiю;
- фОРмування у дiтей початкового досвiду використання комп'ютерноi технiки лtя

розв'язування навчаIьних, творчих i практичних задач;
- РОЗвиток логiчного, чlJIгоритмiчного, творчого та об'скгно-орiснтованого мислення

учнiв.
За РеЗУльтатами формування предметноi компетентнiсть випускники початковоТ

шкОли повиннl використовувати початковi знання вмiння танавички для:
доступу ло iнформацii (знання де шукати i як отримувати iнформаuiю);
опрацювання iнформачii;
перетворення iнформаuii iз однiеi форми в iншу;
створення iнформацiйних моделей,
оцiнки iнформачii за ii властивостями.



поглибленням
PiBHi навчання

Засоби та
об'екти

навч;Iння
змiстовi лiнii

2 клас 3 клас 4 клас
Графiчний

редактор

текстовий
редактор

Середовище
лрограмування

lнформачiя. .Щii з iнформацiею + + зокрема пош},к
iнформачii у

плережi IHTepHcT
Комп'ютернi пристроi для здiйснення дiй iз
iнформацiею

+ + +

Комп'ютернi програми. Меню та iнстрчменти + + +

об'еrг. Властивостi об'екта + + +

Створоння iнфорплачiйних моделей. Змiнення
готових. Використання.

+ + +

Алгоритми + + +

Програма побудована лiнiйно-концентрично (з горизонтапьним

2 клас
Програмне забезпечення, яке використову€ться: графiчний редактор (офлайн

та онлаЙн BepciТ), зокрема графiчниЙ редакгор середовища Scratch

Очiкувапi результати навчfl ння
здобувачiв освiти

змiст навчання

Iнформачiя. Щii з iнформацiею

наводить приклади iз власного лосвiду; [2 IФО 1 1]

навоduпlь прuшаdu значення iнформацii для себе
особисто;

[2 IФо 1.1]
l-tазuва€ органи ч)rггя, якими людина отримуе
iнформачiю iз навколишнього середовища; [2 IФО 1.1]
HaBoihtmb прuмаdu iнформачii у рiзних видах: TeKcToBiri,
графiчнi, звуковiй тощо; [2 IФО 1.1]

розрiзлlяс правдIrву i неправдиву iнформацiю,
припущення i фантазiю;
[2 IФо 1.4]

lllкорuсmов2ъ мережi для отримання
нформацii та спiлкування пiд контролем
Iорослих; [2 IФО 3.3] оцiнюс результатlr cBoix
{авчальних досягненьl 2 IФо 2.21

Навколrtшнili cBiT та
iнформачiя.

Види iнформачii за способом
1одання.

Лiнiйнi алгоритми

Учень/учениця:
визначае послiдовнiсть KpoKiB для виконавцiв;
Фо 2.1]
знаходить помилки у iLлгоритмах;

г2IФо 2.2]

I|2

Створення малюнкiв за
готовими алгоритмами
Складання власних графiчних
алгоритмiв



визначае результат виконання лi Hi йного алгоритму
побулови простого геометричного зображення;
L2IФо 2.21
сmворю€ малюнок за лiнiliним :ллгоритмом; [2 IФО
2,4f пропояуе власнi алгоритми створення не
складних геометричнlrх зображень; [2 IФО 2.4]
оцiнюс результати cBoix навчаJIьн}lх досягнень [2
IФо 2.2]

Комп'ютернi пристроiдля здiйснення дiй iз iнформацiсю

оозу:чtiс, що комп'ютер та iншi комп'ютернi прrrстроi це
iнструмент}l для виконання дiй з iнформацiею;
[2 IФо 1.1]
цавоdumь прuюлаdш технiчних засобiв, що допомагають
передаватtr iнформацiю, поширювати iнформацiю;
[2 IФо 1,l]
suкорuсmовlс цифровi пристроi у близькоIчry для себе
;ередовищi;

[2 IФо 3.1]
|лояснк)(), чому i як потрiбно захищати себе i цифровi
пристроi; [2 rФО 4,1]
lверmа€mься за допомогою у випадку наявностi проблем
га збоiв у роботi комп'ютера; [2 IФО 3.2]
:ltliнюс: рeзультати cBoix навч:|JIьних досягнень [2 IФО
z.21

Комп'ютерна TexHiKa, як засiб
здiйснення дiй з iнформацiею

об' скг. Властивостi об'екта

Учень/учениця:
л lаз u ва€ об' екти навколишнього cBiTy, властrtвостi
конкретних об'ектiв та значення властивостей; [2 IФО
l3]
()пuсуе об'ект нalзиваючи його властивостi та iх
значення; [2IФО 1 3]
поlliвнюе об'скти за значеннями властtlвостей; [2 IФО
I.3]
спосmерizас: за об'екгами, влlзначас спiльнi та
вiдмiннi ознаки/властивостi; [2 IФО 1 3]
навоdumь прuкчаdu об'ектiв, що вiдповiдають заданим
властивостям
оцiнюс результати cBoix навчальних досягнень [2
IФо 2 2l

Створення простих
геометр}rчних моделей об' eKTiB
за описом Тх властивостеri.
змiна значень властивостеri
об'екта (колiр контуру, колiр
фоrу, форма об'екта)

Створепня iнформацiйних моделей. Змiнення готових. Використання

'сdнус: об'екти за iх властивостями або значеннями
астивостеfi;
IФо l.з]
lворюс: вiзуальну вiдповiдь простих та складених
эметричн}lх задач;
IФо 2.4]
diляс та переносumь фрагменти мtллпюнка; [2 IФО 2.4]
lворюс графiчнi вiдповiдi до навчыIьних завдань; [2

Перенесення фрагментiв
мtшюнка.
Видiлення i впорядкування
даних за певною ознакою.
Простi та складенi сюжетнi
геометричнi задачi.
Копiювання фрагментiв
мiLлюнку.



Фо 2.4]
приклади повторення i послiдовностi дiй у

кденнiй дiяльностi, близькому лля себе
щi; [2 IФО 2.1]

зltач ас закономiрнiсть об' eKTiB ;

[2IФо 1.з]
послiдовнiсть об'ектiв iз заданою

номiрнiстю; [2 IФО 2 1]
;ltюс результати cBoix навчальних досягнень [2 IФо

.21

допомогою програмного забезпечення смартфонiв.

Технологiчна освiтня галузь Щизайн i
технологi[

пояснювальна записка
2 клас

ЗМiСт Технологiчноi ocBiTHboi гtlJlузi реалiзову€ться через iнтегрований курс
<ffизайн i технологii>.

МетОЮ НавчаннrI дизайну i технологiй е розвиток особистостi дитини
засобами предметно-перетворювальноi дiяльностi,
про€ктно-технологiчноi компетентностей, необхiдних

формування кJIючових та
для розв'язання життевих

ПРОбЛеМ У ВЗа€модii з iншими, культурного й нацiонального самовираження.
.щосягнення поставленоi мети передбачас виконанЕя таких завдань.
- фОРМУваНня допитливостi, цiлiсного уявлення про матерiальне i

HeMaTepiaJlbнe виробництво ;

- ВИХОВаННя еСТеТично-цiннiсного ставленнrI до традицiЙ украiнського народу
в працi, декоративно-ужитковому мистецтвi;

- набуття лосвiду поетапного створення корисних i естетичних виробiв у
партнерськiЙ взасмодii. вiд задуму до Його втiлення в матерiалах;

- ВИРОблення навичок рацiона-гrьного використання матерiалiв, безпечного
застосування традицiйних та су{асних технологiй;

- формування культури працi,прагнення удосконаJIювати процес
i РеЗУльтати про€ктно-технологiчноi дiяльностi, свiй життевий простiр,

РеалiЗацiя мети i завдань навчального предмета здiйснюеться за такими
ЗМiСтОвими лiнiями: <<Iнформацiйно-комунiкацiйне середовище))) <Середовище
просктування>>, <<Середовище технiки i технологiй>>, <<Середовище
соцiалiзацiii>.

ЗМiСТОва лiнiя <Iнформацiйно-комунiкацiйне середовище>> охоплюе
вивчення питанъ гармонiйного по€днання функцiональностi та естетичностi у
ВИРОбах, Пошук та опрацювання тематичноi iнформацii у взаемодii з iншими;
ДОСЛiДЖення Природних, штучних i синтетичних матерiалiв; розрiзнення та

додатковi теми: онлайн графiчнi редактори, редагування ма-гtюнкiв за



читання графiчних зображень; конструювання виробiв з готових деталей,
Змiстова лiнiя <<Середовище про€ктування>) спрямована на реалiзаuiю

творчого потенцiалу учнiв, створення умов для продукування iдей, вибору

конструювання; виконання елементарних графiчних зображень; добiр матерiалiв
за ix властивостями, читання iнструкцiйних карток iз зображеннями для
поетапного виготовлення виробу.

змiстова лiнiя <<середовище технiки i технологiй>> передбачае формування
навичок органiзацii робочого мiсця, безпечноi працi з ручними iнструментами та
пристосуваннями; поетапне виготовлення виробiв з використанням традицiйних
та сучасних технологiй; рацiональне використання матерiалiв,

Змiстова лiнiя кСередовище соцiалiзацii) спрямована на формування здатностi
оцiнювати та презентувати результати просктно-технологiчноi дiяльностi, обговорювати
iх з iншими, ефективно використовувати cTBopeHi вироби; долrIатися до благочинноТ
дiяльностi; виконувати трудовi дii в побугi для самообслуговування та якiсного
облатттryвання життевого простору.

Навча-гtьний матерiал вибулову€ться навколо актуальних ocBiTHix тем, розв'язання
життевих проблем, встановлення вза€мозв'язкiв з iншими освiтнiми гzlJIузями. Розподiл
навчальних годин за темами, добiр об'ектiв прачi вчитель визнача€ самостiйно,
враховуючи умови навчання та педагогiчну доцiльнiсть.

Обов'язковою умовою проведення занJIть с виготовлення корисного й естетичного
виробу * iндивiду€lльно, в парi або в групi, оцiнювання i презентацiя результатiв нав.lання.
Увага акцентусться на органiзацii робочого мiсця, правилах внутрiшнього розпорядку,
безпецi прачi та санiтарних норм.

2 клас

Очiкуванi рeзультати навчання здобувачiв освiти змiст навчання

lнформачiйно-комунiкацiйне середовище

dослiOэкус приролнi платерiали за формою, кольорами,
властивостяпли (вiзуально! на дотик); [2 ТЕО l.Зl порiвнttлс
природнi i pyKoTBopHi форми; [2 ТЕО |.4:2.2]
ораанiзовус робоче мiсце; [2 ТЕО 4.2l
с)о m ршtt vc m ьс я прави л BHrTpi шнього розпорядкr,, безпеки праui
та санiтарних норм пiд час занять. [2 ТЕО 4.З]
сmворю(,поетапно композицiю та вироби з природних матерiалiв
за зображеннями_. зразком або власним задумом; [2 ТЕО t. l; 1.4]
порiвнюс траличiйнi i c1*IacHi вироби декоративно-
\,житкового м истецтва за ьtатерiалам и. TcxHiKaM и
виконання. функцiональними та естетичними
властивост ями. |2 ТЕО Z.2]

рсlзрi зн яе ocHoBHi види народних декоративних вiзерункiв.
орнаплентiв; [2 ТЕО 2.2]
вuяв-lяс омоцiйно-цiннiсне ставлоння до виробiв декоративно-
yжиткового мистецтва; [2 ТЕО 2.2] вuеоmовляс вирt6,
застосовуючи технологii декоративно- чжиткового плистецтва: I l

Природне i штtчне
середовище. Матерiали.
Спостереження.
iмiтацiя,
фантазування.

Правила внt,трiшнього
розпорядк\,. бсзпски прачi
та санiтарних норм.
Органiзацiя робочого плiсця.

Iнстр.чменти та
пристос\,вання. Моделi -

ан;UIоги.

Характеристики
традицiйник i сучасних
випобiв декоDативно-



ТЕО 2.L:2,21

розрiзняс види матерiалiв та називас сфери ix використання; [2 ТЕО
1.3]

docltid:ltcyc властивостi матерiалiв вiзуально та на дотик: [2 ТЕО
l.з]
а р ?vt! е н m ч(, доцiль HicTb використання втори н них пвтерiалiв для
збереження навколишнього середовища; [2 ТЕО З.2] "lwоdеlюс вирiб
з дегалей констр\ктора за графiчними

зображоннями або власним задумом (самостiйно, в парi або в
групi) [2 ТЕО 1.4l

},житкового мистоцтва,
знйомство з народними
yмiльцями свого краю
(реально або BipTy,a",lbHo).

Властивостi матсрiалiв
(природнi матерiа"rи. папiр.
картон- пластилiн- полiплсрна
глина" солене TicTo. тканина,
нитки, шнури, дрiт. пластик,
пiнопласт тощо).
Конструктори" навчальнi
набори з графiчними
зображеннями.
iнструкцiйни]\{и картIсами

Середовище про€ктування

проdукус idеi'dля вttбору об'екmа працi mа обzоворюе iY з
iHulttлltt; [2 I'EO 1. 1 J
ацiнюс проекmнi idei'- B;tacHi mа iHtuux: [2 ТЕО I.1] пояснtос
вuбiр особtлсmо прuваблuвоео об'екmа працi, вidповidаючu на
запumсмня dopocltux: [21'ЕО 1.1; 2.2J
обфлtус плtан реалiзаtlii' заdу,му в маmерiалi: [2 ТЕО 1, ] ; 2.2J
проzнозус, якlllч, лlае буmu вuрiб, йоесl функцiона.цьнч i
есmеmччну tliHHicmb: [2 ТЕО 1. l ; 1.4J
порi внюс .л-лоdелi, поdi бн i обранол,lу вuробу (ллоdелi -ана.поzu) ; [ 2
I'I1Ю l.Ц
ллtлdелклс: вuрiб з е,цеt4енmаА4ч фанmазування; [2 7'ЕО 1.4J
опlлсуе Jчrоdель своео вuробу: [2 ТЕО ].Ц
пояснюе способu mа вudu озdоблення власttоaо вuробу
(с mрi ч ка лtlt, mа с ь.п4 о ю, лл е р е жLl в о лl, л е л i mкалtu, ry d al ка лl u.

нсl.tlluсmuнсtлlu mощо); [2 ТЕО 1.4: 1.3J
d о б u 1lct с .+lct m е pi сt"l u d л я Bttzo m о вл е н н я вuро бу, з а с m ос о ву с
вmорuннi ",uamepia.ltlt ; [2 ТЕО 1. 3 l
Blt к о рu с m о ву е m р а dltt 

у i tlH i mа суч а с н i m ех н о lt о z i 1' вuzо mо в.ц е н н я
вu pcl бi в (комбi н о ва tt а а плi к а t 1i я, о рuzа ltt i. Ki pi za.bli, квiлi н z,
вumuнанка mоща); [2 ТЕО 2.2J
па яс н юс вuзн ач е ну п о слi dов Hi с mь в142о п? о вле н н я
спроекmOвсlнсlzо вtl|лобч за зображеннял,l1l l2 ТЕО ] .I : 2.2l

Виявлення проблеми.
Вибiр об'екта працi для його
проект_чвання i виготовлсння.

,Щизайн-проскт\ вання *

моделювання та
конструювання, зокрсл,!а з
використанням макетних
матерiалiв (картон. пiнопласт
тощо).
Графiчнi зображення дJrя
послiдовного виготовлсння
виробу пласкоi та об'емноi
форми.

Поgгапне проектування
технологii виготовлення
виробу

Середовище технiки i технологiй

працlос з р!чними 1нструментами та пристосуваннями.
дотримуючись безпечнlтх прийомiв працi та норм caHiTapii; [2
ТЕО 2.1;4.3]
вuzоmовIяе поетапно вирiб за визначеною послiдовнiстю; [2
тЕо 2.2l
зdiйснюе розмiчання лiнiй на паперi i KapToHi; [2 ТЕО 2.1l
роз.л,tiчас деталi на матерiалi за допомогою шаблонiв або
трафаретiв; [2 ТЕО 2.1l
з'сdнус дgталi таозdоблюе ix з використанням традицiйних та
сучасних технологiй; [2 ТЕО 2.1]
do mрu.лlчеmься послiдовностi виготовлення виробч з

допоN{огою вtIителя. 12ТЕО 2 2]

раtliонально використовуе матерiали, зокрема i вториннi [2
ТЕО 3.1; 3 2l

Ручнi iнстрчменти та
пристосування.

Виготовлення виробч за
графiчними зображсннями.
Технологiчнi операцii з
матерiалами (згинання.
складаннJI, скр}tr{ування,

рвання, зiбгання, рiзання.
склеювання. зв'язування-
лiплення тощо).

Рацiональнс використання
матерiалiв



Середовище соцiалiзацiТ

обrрчнmовуе соцiальну, функцiональну та естgтичнч цiннiсть
створеного виробу" [2 ТЕО 1.5]
оtliнюе та презенmус рез},льтати власноi проектно-
технологiчноi дiяльностi; [2 ТЕО 1.5]
cl(lzoBoplclc результати з iншил.tи; [2 ТЕО 1.5]
dолччасmься до благочинноiдiяльностi в групах з власнор!trI
створеними виробами; [2 ТЕО 2.1;4.1l
у.лrоmuвовус необхiднiсть робити подарунки, допоN{агати
iншилл. берожливо ставитися до природного середовища; [2
ТЕО l 5.4.1]
влtсловпюс емоцiйно-цiннiсне ставлення до професiй дорослих
у ciM'i та родинi cBoix друзiв, одноIотасникiв: [2 ТЕО 4.1]
Bllшollye тр,чдовi дii в поблтi: дрiбний ремонт. догляд за одягом
взуттям, засобаN{и гiгiсни (упорядкчвання, чищ9ння,
пришивання rудзика тощо), [2 ТЕО 4.1,4.2.4.31
peл.tolt лпчс нескладнi пошкодження книг. iграшок, шкiльного
приладдя тощо за потреби. [2 ТЕо 4.1:4.2;4.3|
?оmу€ та cepBipyc нескладнi страви за наочниN{ прикJIадом з

допомогою дорослих або спiльно iз старшими \чнями,
дотримусться культури поведiнки за столом, гостинно

гощае батькiв" др_чзiв тощо [2 ТЕО 4 |,4.2.4.З

Щiннiсть виконаного проект},

для соцiальноi сфери.
Презентабельнiсть та
рекпама. Благочинна та
природоохоронна дiяльнiсть
в групак та ссредовищi.

CBiT професiй соцiальноi
сфери. Побlтове
самообслугов\ъання

lVIистецька освiтня галузь

Образотворче мистецтво
пояснювальна записка

2 клас
метою навчання мистецтва у школi е всебiчний художньо-естетичний

РОЗВИТОК ОСОбиСтостi дитини, осво€ння нею культурних цiнностей у процесi
ПlЗНаННЯ МИСТеЦТВа, Ilлекання пошани до вiтчизняноi та зарубiжноi мистецькоi
СПаДЩИНИ; фОРмування кJIючових, мистецьких предметних та мiжпредметних
КОМПеТеНТНОСТеЙ, необхiдних для художньо-творчого самовираження в
особистому та суспiльному життi.

ЩОСягнення поставленоi мети передбача€ виконання таких завдань.
- РОЗВИТОК ПОЧ)jТГ€ВОi сфери y{HiB, набуrгя ними досвiду емоцiйно-

естетичних переживань,
- ПРОбУДЖеннЯ iHTepecy до пiзнання TBopiB рiзних видiв мистецтва;

ВИХОВаННЯ гОРДостi за здобутки рiдного мистецтва Й поваги до творчостi iнших
eTHociB та народiв;

-фОРмУвання yMiHb художнього сприймання, аналiзу художньоТ мови та
ОЦiнЮвання TBopiB мистецтва вiдповiдно до вiкових можJIивостей з
використанням мистецькоi термiнологii;

-ОВОЛОДiННrl Способами художньо-творчоi дЙльностi в рiзних видах
мистецтва, комунiкацiТ з iншими в художнiЙ творчостi;

-фОРмУвання елементарних yMiHb застосування цифрових технологiй у
мистецькiй творчостi i презентацii злобутiв;



- розвиток мистецьких здiбностей, здатностi самовираження й керування
власними емоцiйними станами через мистецтво та рiзнi види художньоi творчостi;

*формування здатностi встановлювати асоцiацii, мiж видами мистецтва; мiж
мистецтвом i явищами довкiлля;

-досягнення усвiдомлення значення мистецтва в житгi людини,
-виховання культури гJIядача-слухача;

-формування здатностi об'ективно оцiнювати творчi здобутки cBoi та iнших.
реалiзацiя поставленоi мети i завдань здiйснюеться за змiстовими лiнiями:

(художньо-творча дiяльнiсть>, <сприймання та iнтерпретаuiя мистецтва),
ккомунiкацiя через мистецтво), якi окреслюють одну з моделей досягнення
загальних цiлей ocBiTHboi га_lrузi та розкривzIють основну мiсiю загальноi
мистецькоi освiти.

Змiстова лiнiя кХудожньо-творча дiяльнiсть> нацiлюс на розвиток
креативностi та мистецьких здiбностей 1"rHiB через практичне осво€ння основ
художньоi мови рiзних видiв мистецтва та способiв художньо-творчого
самовираження. Щя змiстова лiнiя реалiзусться через формування в 1^lHiB 1zMiHb
застосовувати рiзнi виразнi засоби творення художнiх образiв, iмпровiзування та
естетичного перетворення довкiлля.

Змiстова лiнiя кСприймання та iнтерпретацiя мистецтва) спрямована на
пiзнання цiнностей, що вiдображають твори мистецтва. Ii реалiзацiя передбачае

розвиток емоцiйноi сфери учнiв, збагачення естетичного досвiду, формування в

них yMiHb сприймати, анаJIiзувати, iнтерпретувати, оцiнювати
виявляючи до нього емоцiйно-цiннiсне ставлення.

Реа_гriзацiя змiстовоТ лiнii <Комунiкацiя через мистецтво))
соцiалiзацiю учнiв через мистецтво, усвiдомлення ними свого
мистецьких досягнень i можливостей). Змiстова лiнiя передбачае формування в

учнiв yMiHb шрезентувати себе i своТ досягнення, критично Тх оцiнювати,
взаемодiяти з iншими через мистецтво у середовищi, зокрема у рiзних культурно-
мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування уявлень про
можливiсть i способи регулювати свiй емоцiйний стан завдяки мистецтву.

опанування }п{нями мистецтва у початковiй школi фунтуеться на засадах
компетентнiсного, особистiсно зорiснтованого, дiяльнiсного, iгрового та
iнтегративногопiдходi в.

Мистецтво сприя€ формуванню кJIючових компетентностей, зокрема, у
[роцес1:

.,усного висловJIювання своТх вражень вiд мистецтва; за допомогою
коментування дорослого й оцiнювання власноi художньо-творчоТ дiяльностi
(вiльне володiння державною мовою/ здатнiсть спiлкуватися рiдною).

о здiйснення елементарних розрахункiв (наприкJIад> дJIя встановлення
пропорцiй, визначення метру, запису ритму тошо) (математична KoMпeTeHTHicTb).

о спостереження, дослiдження i вiдтворення довкiлля та явищ природи
засобами мистецтва (компетентностi у галузi природничих наук, технiки i
технологiй, екологiчна компетентнiсть);

мистецтво,

нацiлена на
кЯ> (cBoix



осамостiйного (чи за допомогою дорослого) використання iнформашiйних
технологiй для отримання мистецькоi iнформачii,
(iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть),

художнього творення

о формування умiннявизначати власнi хуложнi iнтереси, досягнення i
потреби; прагнення доцiльно використовувати свiй час для пiзнання, сприймання,
творення мистецтва (навчання впродовж життя);

о спiвпрацi з iншими, зокрема yracTi у мистецьких заходах, прикрашеннi
середовища дJuI лрузiв, сусiдiв; прояву вiдповiдальностi за особисгий i
колективний результат; використання мистецтва для отримання задоволення
(впливу на власний емоцiйний стан) (громадянськi та соцiа_гlьнi компетентностi,
пов'язанi з iдеями демократii, справед.гlивостi, piBHocTi, прав людини, лобробуту
та здорового способу житгя, з усвiдомленням рiвних прав i можrrивостей);

. опанування народних традицiй, мистецтва рiдного краю; толерантЕого
ставленIш до мистецтва рiзних народiв (культурна KoMпeTeHTHicTb)

о проявiв творчоi iнiцiативи та намаганнrI ii реалiзовувати, зокрема через
втiлення у пракгичнiй художньо-творчiй дiяльностi (iндивiдуальнiй i
колективнiй), презентачii результатiв власних мистецьких досягнень
(пiдприсмливiсть та фiнансова грамотнiсть);

о виявлення бажання впроваджувати HoBi iдеi (iнноваuiйнiсть).
Мистецька освiтня галузь може реа-гliзуватися через iнтегрованi курси або

ttредмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприкJlад, музичне
мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалiзачii упроловж циклу
навчання Bcix очiкуваних результатiв галузi.

2 кпас
Очiкуванi результати навчання

здобувачiв освiти
змiст навчання

Худоrкньо-творча дiяльнiсть

BllчoHye простi живопtlснi, графiчнi, декоративнi,
пластичнi композлrцii; [2МИОl. l ],
склаdслr: та розташовуе на площинi (в просторi) oKpeMi
елементи зображень (форr) в просту композицiю
(графiчну, живописну, декоратIrвну, об'емну,
просторову); {2 МИО 1.2];
вiдповiдно задуму об uрас формат для зображення
(вертлrкальний, горrrзонтальниr1) композицii;
вuк()рuсmову€ всю площину аркуша [2МИО 1.1],

Bllчopllcmoвlc ocHoBHi, похiднi, теплi й холоднi кольори;

уmворю€ вiдтiнки кольорiв, [2 МИО I .2];

е ксlлерли|енmу€ з кольорам}r, лiнiями, формами
тощо; [2 МИО 1 2];

корttспlу€пlься художнiми та природними
матерiалами, палiтрою, пензлями, стеками,
ножицями тощо втiлення задуму; [2 МИО 1.2];

ltрацюс (вирiзуе, конструюе) з папером, з

Иалювання графiчними
иатерiаламлr, фарбами.
Розмiщсння зображень на аркr,шi. r
rросторi, компон},вання слсмснтiв
<омпозицii (площинна. об'емна).
Щослiдження довкiлля. виявлення
цiкави,.i незвичайних об'ектiв для
)творення хlдожнiх образiв.
Використання рiзних лiнiй,
rлям, форм. кольорiв та i_x вiдтiнкiв для
]творення вiзl,альних образiв.
Вирiзування. конструювання з папср},.
Робота з природними матерiалами.
Елементарна стилiзацiя форлл
rзJоблювальних еле]\rентiв. рiзних видiв
Iскоративно- прикладного
иистецтва (народна iграшка, розпис,
]итинанка. пийнка тощо).
Пiплення з пластичних матсрiалiв
riзними прийоплами i способами.



природн}rми матерiал ами,, f2 МИО 1 . 2] ;

dоmрtuчryсmься правил технiки безпеки, [2МИО 1 . l ] ;

бере учасmь у прuкраurcннi середовища, в якому живе i
навчаеться; [2 МИО 1 3];
в llno+ye нескладнi ролi, егюди-наслiдування, [2МИО
1.|l; вправляеmься над iнтонацiею мовлення, чiткiстю
дикцii, виразнiстю MiMiKlr i жесту, перевтiлюючись у
рiзних персонажiв; [2 МИО l 2];

рухасmься в ритмi i темпi музики, узzоd:жуе cBoi

рухи з Iчryзичним супроводом (спiвом);

rryлiс:нmуспlься у просторi; [2 МИО 1.1];

dопtрuмуеmься правил поведiнкrr в TeaTpi, [2 МИО 3.3];
i:чtпров iзуе засобами пантомiми (MiMiKa,
жести); [2 МИО 1.2];

вuрiзtlгtс види млlстецькоi дiяльностi, звернення до яких
полiпшуе його/ ii настрiй

t2 мио 3.4l

Прикрашення мiсця, де навtIаеться. живе-
Dрганiзаuiя робочого мiсця.,Щотримання
эхайностi та правил тsхнiки безпеки.
[нсцснiзацiя (виконання нескладних
эолей), етюди- наслiдlrвання.
Вiдтворення елементарник
ганцюв€шIьних елементiв. Iмпровiзаuii
исобами пантомiми (MiпliKa, жести).
Використання видiв лtистсцькоi
цiяльностi для задоволення та
rолiпшення емоцiйного стан1 .

Комунiкацiя через мистецтво

влlявля€ (з лопомогою вчителя) та бере участь в
обговореннях iнформацii, здобугоi з TBopiB мистецтва,
[2 МИО 3.З];
пре зе нmу€ результати власноi творчостi (лемонструе
власнi роботи з образотворчого мистецтватощо); [2
МИО 3 2];
вербально oltllcy€ свiй творчий задум; влlзначае, що
вдчLпося, чи не вдалося у виконаннi того, що було
задумано, [2 МИО 3.1]; [2 МИО 3.2];
z.ottttlBtlti ,' -а до того, що може не виirти з першого разу
гак, як задумав l -ла [2 МИО 3.1];
шlявля€ досягнення у художньо-творчiй дiяльностi
сднолiткiв; [2 МИО 3.3];
бере учасmь у колективному виконаннi творчого задуму,
у шкiльних мистецьких заходах ( виставках, тощо), в
сбговореннях власних вражень вiд TBopiB рiзних видiв
иистецтва; [2 МИО 3 3],
эбzоворюс з однолiткамlt cBoi враження вiд TBopiB

рiзних видiв мистецтва вiдомлтх мrtтцiв, вiд дитячоi
гворчостi, [2 МИО 3.3];
)оmрuл,tуеmься правил взаемодii i творчоТ спiвпрачi. [2
МИО 3.3];

Виховнi clrTyauii: обговорення (з

цопомогою вчителя) iнформачiТ
* сюжетiв, xapaKTepiB персонажiв
Iощо, отриманоi з TBopiB м[iстецтва.
Презентацiя та xapaKTeprrcT}r ка
власних творчих досягнень.
Колективне в}Iконання творчого
задуму (оформлення класноi кiмнати,
створення колективних художнiх
композицiй, флеш- мобlr тощо),
Проведення шкiльних мистецьк!iх
заходiв (концертiв, виставок,
iнсценiзацiй тощо) Ознайомлення i

упровадження правил творчоi
спiвпрацi, взаемодii, комунiкашii.



Мистецька освiтня галузь

Музичне мистецтво
пояснювальна записка

2 к.гlас

Метою навчання мистецтва у школi е всебiчний художньо-естетичний
розвиток особистостi дитини, осво€ння нею культурних цiнноотей у процесi
пiзнання мистецтва; плекання пошани до вiтчизняноi та зарубiжноi мистецькоТ
спадщини, формування кJIючових' мистецьких предметних та мiжпредметних
компетентностей, необхiдних для художньо-творчого самовираження в

особистому та суспiльному життi.
flосягнення поставленоi мети передбачае виконання таких завдань:
- розвиток поч5rгтевоi сфери учнiв, набуття ними досвiду емоцiйно-

естетичних переживань;
- пробулження iHTepecy до пiзнання TBopiB рiзних видiв мистецтва,

виховання гордостi за здобутки рiдного мистецтва й поваги до творчостi iнших
eTHociB та народiв;

*формування yMiHb художнього сприймання, аналiзу художньоi мови та
оцiнювання TBopiB мистецтва вiдповiдно до вiкових можJIивостей з
використанням мистецькоi термiнологii;

-оволодiння способами художньо-творчоi дiяльностi в рiзних видах
мистецтва, комунiкацii з iншими в художнiй творчостi;

-формування елементарних yMiHb застосування цифрових технологiй у
мистецькiй творчостi i презентацii здобутiв;

- розвиток мистецьких здiбностей, здатностi самовир€Dкення й керування
власними емоцiйними станами через мистецтво та рiзнi види художньоi творчостi;

-формування здатностi встановлювати асоцiацii мiж видами мистецтва; мiж
мистецтвом i явищами довкiлля;

-досягнення усвiдомлення значення мистецтва в житгi людини;

-вихованнrI культури глядача-слухача;

-формування здатностi об'скгивно оцiнювати творчi здобутки cBoi та iнших.
Реалiзацiя поставленоi мети i завдань здiйснюеться за змiстовими лiнiями.

(художньо-творча дiяльнiсть>, ксприймання та iнтерпретацiя мистецтва)),
<комунiкацiя через мистецтво)), якi окреслюють одну з моделей досягнення
загальних цiлей ocBiTHboi, га-гlузi та розкривають основну мiсiю загальноi
мистецькоi освiти.

Змiстова лiнiя кХудожньо-творча дiяльнiсть> нацiлюе на розвиток
креативностi та мистецьких здiбностей учнiв через практиtIне освосння основ
художньоi мови рiзних видiв мистецтва та способiв художньо-творчого
самовираження. Щя змiстова лiнiя реалiзуеться через формуваннrI в yrHiB yMiHb
застосовувати рiзнi виразнi засоби творення художнiх образiв, iмпровiзування та
естетичного перетворення довкlлля.

Змiстова лiнiя <Сприймання та iнтерпретацiя мистецтва) спрямована на



пiзнаннЯ цiнностей, що вiдображають твори мистецтва. ii реалiзацiя передбачас
розвиток емоцiйноi сфери учнiв, збагачення естетичного досвiду, формування в
них yMiHb сприймати, ана-гliзувати, iнтерпретувати, оцiнювати мистецтво,
виявляючи до нього емоцiйно-цiннiсне ставлення.

реа-гriзацiя змiстовоi лiнii ккомунiкацiя через мистецтво) нацiлена на
соцiалiзацiЮ учнiВ череЗ мистецтво, усвiдомЛення ними свого (я) (cBoix
мистецьких досягнень i можспивостей). Змiстова лiнiя передбачае формуваннJI в
учнiВ yMiHb презентУватИ себе i своi досягнення, критично i'x оцiнювати,
взасмодiяти з iншими через мистецтво у середовищi, зокрема у рiзних культурно-
мистецькиХ заходах, обговореннях тоtцо, а також формування уявлень про
МОЖЛИВiСТЬ i СПОСОби регулювати свiй емоцiйний стан завмки мистецтву.

опанування учнями мистецтва У початковiй школi rрунту€ться на засадах
компетентнiсного, особистiсно зорiентованого, дiяльнiсного, iгрового та
iнтегративногопiдходiв.

Мистецтво сприя€ формуванню кJIючових компетентностей, зокрема, у
прочесi:

о,усного висловJIювання своiх вражень вiд мистецтва, за допомогою
коментуваннJI дорослого й оцiнювання власноi художньо-творчоТ дiяльностi
(вiльне володiння державною мовою/ здатнiсть спiлкуватися рiдною).. здiйсненнrr елементарних розрахункiв (наприкJIад, для встановлення
пропорцiй, визначення метру, запису ритму тошо) (математична компетентлiсть).

. спостереження, дослiдження i вiдтворення довкiлля та явищ природи
засобами мистецтва (компетентностi у галузi природничих наук, технiки i
технологiй, екологiчна компетентнiсть);

о самостiйного (чи за допомогою дорослого) використання iнформачiйних
технологiй для отримання мистецькоi iнформачii, художнього творення
(iнформацiйно-комунiкацiйна компетентнiсть) ;

о формування упliннявизначати власнi художнi iнтереси, досягнення i
потреби; прагненНrt доцiльНо викорИстовувати свiЙ час дrrя пiзнання, сприймання,
творення мистецтва (навчання впродовж життя);

о спiвпрацi з iншими, зокрема участi у мистецьких заходах, прикрашеннi
середовища дJrя лрузiв, сусiдiв; прояву вiдповiдальностi за особистий i
колективний результат; використання мистецтва для отримання задоволення
(впливУ на власНий емоцiйний стан) (громадянськi ,u соцЙьнi компетентностi,
пов'язанi з iдеямИ демокраТii, справедливостi, piBHocTi, прав людини, добробуту
та здороВого спосОбу життЯ, з усвiдОмленням рiвних прав i можливостей);

. опанування народних традицiй, мистецтва рiдного краю; толерантного
ставленНя до мисТецтва рiзних народiв (культурна компетентнiсть)

о проявiв творчоi iнiцiативи та намагання i,i реалiзовувати, зокрема через
втiлення У практичнiй художньо-творчiй дiяльностi (iндивiдуальнiй i
колективнiй); презентацii результатiв власних мистецьких досягнень
(пiдприемливiсть та фiнансова грамотнiсть);

о виявлення бажання впроваджувати HoBi iдеi (iнновацiйнiсть).



Мистецька освiтня гаJrузь може
trредмети вивчення за окремими
мистецтво, образотворче мистецтво
навчання Bcix очiкуваних результатiв

2 клас

реалiзуватися через iнтегрованi курси або
видами мистецтва: наприкпад, музичне

тощо за умови реалiзачii упроловж циклу
галузi.

Очiкуванi результати навчання
здобувпчiв освiти

Змiст навчання

Хуложrrьо-творча дiяльнiсть

аiвае вокальнi вправи, длrтячi пiснi (зокрема музичний

фольклор) у вiдповiдному HacTpoi, xapaKTepi, темпi,

динамiui; [2 МИО l,i];
i)оmрu.ъtус:mься правил спiву (постава, дихання,
iнтонацiя) [2 МИО 3 l];
сmворю€ варiанти ритмiчного супроводу до пiснi; [2
МИО 1.1]; [2 МИО |.2f; вidmворю€ простi ритмiчнi
послiдовностi (cTBopeHi з половинних, четвертнIтх та
восьмих тривалостей), зокрема у рiзних темпах; [2
МИО l 1];

dобuрас тембр iHcTpyMeHTy (трикутники, бубни,

барабан, сопiлка, ксилофонтощо) для передачi

вiдповiдного образу; [2 МИО 1.1]; [2 МИО 1.2];

2ра€ в ансамблi простi композицii (трикутники, бубни,

барабан, сопiлка (за yMoBlr дотриманнrI гiгiени
користування), ксилофон тощо); [2 МИО 1.1]; [2 МИО
|.21;

,tpudyMye образи i сmвоllюс ix знайомими
lасобами музrrчноi вир:tзностi; [2 МИО 1 1];

iмпровiзус голосом (музичнi, мовленневi iнтонацii),
на музичних iHoTpyMeHTax, [2 МИО 1.2];

BuKoHy(: nicHi ку ролях)), вiдтворюючи образ мiмiкою,
пластикою, виразним iнтонуванням; добrrрае

реквiзит; [2 МИО 1 . l ]; [2 МИО 1 .2]; [2 МИО 2. l ];

орiснmусm.rся в поняттях музичноi грамотlr (нота,

нотниri стан, звук, тривалостi (чiла, половинн4
чверть, восьма), метр, розмiр), мае уявлення про запис
нотного тексту); |2\ЛУIО 2.21

Спiв (спiвацька постава, д}lхання,
iнтонацiя, дикцiя). Гра на
музичних iHcTpyMeHTax :

створення BapiaHTiB ритмi.tного
супроводу до пiснi, ритмiчних
послiдовностей тощо,
Iмпровiзачii голосом, пластикою,
на музичних iHcTpyMeHTax

Вiдтворення рухами характеру,

темпу, ритму музики.

Iнсценiзацiя пiсень, створення

театралiзованих образi в.

Знайомство з нотною грамотою
(нотний стан, скрипковий ключ,

ноти в межах I октави, тривалостi
звукiв - цiла, половиннq чверть,

вооьма).

Сприймання та iнтерпретацiя мистецтва

спрtlймае TBip мистецтва та вuсловлюс врaDкення,

лобираючи iз запропонованих слова, якi спiвзвучнi
особиотим емоцiям; [2 МИО 2.1];

вltзначас| темп (повiльно, помiрно, швидко);регiстр
(високlrй, серелнiй, нrтзький), динамiку (ryчно,

характеристик, що спiвзвучнi
особистим емоцiям та

враженням.
Влrзначення заообiв виразностi

твору.



T}txo), тембр (звучання хору та оркестру, окремих
музичних iHcTpyMeHTiB (сопiлка, бубон, барабан,
скрипка, бандура, фортепiано тощо)), характеризуе
мелодiю; [2 МИО 2.2J вuзначас колор}rт (теплий,
холоднlrй) TBopiB мистецтва та учнiвських робiт*[2
МИО 1 l];[2 МИО 2.1];

ttopiBHtoc музичнi та вiзуальнi образlt, твори мистецтва
та явища довкiлля; [2 Мио 2.2J|2 Мио 1.3]

розрiзняс вIlдlr театру (ляльковиir, музичний,
лраматичний) та кiнематографу (кiпофiльм,
мультфiльм); [2 МИО 2.2];
Bllшopucпloвlc театральну термiнологiю (сцена, актор,
костюм,,чекорацiя); [2 МИО 2.1];[2 МИО 2.2];
вllявля€ твори мистецтва, що змiнюють або передають
tlого/ii настрiй [2 МИО 3,4]

Порiвняння природних фор*,
ОбРазiв довкiлля з iх хуложнiм
(лекоративним) трактуван ням.

знайомство з деякими видами
театру (ляльковиri, музичнlrri,

лраматичнlrй),
(кiнофiльм,

кlномистецтва

мультфiльм
(графiчна, пластична, лялькова
анiмацiя).
Викорrrстання TBopiB рiзнlrх вltдiв
мистецтва для отриманнrI
задоволення та полiпшення
емоцiйного стану.

Комунiкацiя через мистецтво

влtявля€ (з допомогою вчителя) та бере участь в

обговореннях iнформацii, здобугоi з TBopiB мистецтва;

[2 МИО 3 3];

презенmус результати власноi творчостi (спiвае пicHi,
виконуе танцювальнi рухи,; [2 МИО 3 2];

Bep(la,tbHo оrurcу€ свiй творчий задум; вllзнача(:, що
вдалося, чи не вдалося у виконаннi того, що було
задумано; [2 МИО 3 l]; [2 МИО З.2];
zomoalii i -а до того, що може не вийти з першого разу
так, як задумав l -ла;[2 МИО 3.1];

в lt rвл я(,| досягнення у художньо-творчiй дiяльностi
однолiткiв; [2 МИО 3.3];
бере учасmь у колективному виконаннi творчого
задуму; у шкiльних мистецьких заходах (концертах,
iнсценiзацiях тощо), в обговореннях власних вражень
вiд TBopiB рiзних видiв мистецтва, [2 МИО З З];
обzоворюс з однолiтками своi враження вiд TBopiB

рiзнr.тх вrtдiв мистецтва вiдомих митцiв, вiд дитячоi
творчостi; [2 МИО 3.3];

dоmрч.uус:mься правил взаемодii i творчоТ спiвпрацi. [2
МИО 3.3];

Риховнi ситуачii: обговорення (з

|попомогою вчttтеля) iнформачiI
I

г 
сюжетlв, характерlв персонажlв

lrощо, oTp}rМaнol з TBoplB мtlстецтва.

| 
Презентаuiя та xapaкTeplrcTltKa

I власних творчIlх досягнень.
Колективне виконання творчого
задуму (оформлення класноТ
кlмнати, створення колективнLtх
художнiх композrrцiй, флеш- моби
тощо);
Проведення шкiльнrtх мистецьких
заходiв (концертiв, iнсценiзацil"r

тощо) ознайомлення i

упровадження правил TBopttol

спiвпрацi, взасмодiI, KoMyHiKauiТ,



Фiзкультурна освiтня галузь
Фiзична культура

пояснювальна записка
2 клас

МеТОЮ НаВЧання фiзичноi культури е всебiчний фiзичний розвиток особистостi учня
засобамИ фiзкульТурноi та iгровоi дiяльностi, формування в молодших школярiв
кJIючових фiзкультурних компетентностей, цiннiсного ставлення до фiзичноТ культури,
СПОРТУ, фiЗкУльтурно-оЗдоровчих занять та виховання фiзично загартованих i патрiотично
напаштованих громадян Украiни.

,ЦОСЯгненНя поставленоi мети передбача€ виконання таких завдань:
- ВИХОВання в молодших школярiв розумiння значущостi занять фiзичними

вправамИ, спортИвнимИ iграми як важJIивого засобу змiцнення здоров'я, отримання
задоволення, гартування тiла та характеру, самовираження> соцiальноТ взаемодii, у пporreci
фiзкультурно -оздоровчоi дiяльностi,

- фОР*УВаНня в учнiв здатностi володiння рiзними способами pyxoBoi дiяльностi,
виконанНя фiзичНих впраВ; умiннЯ грати в рухJIивi та спортивнi iгри за спрощеними
правилами;

розвитоК в молодШих школярiв здатностi встановлювати причинно- наслiдковi
зв'язки позитивних та негативних чинникiв щодо стану свого здоров'я та фiзичного
розвитку;

критичного мислення;

- фОРМУВання в учнiв здатностi творчо застосовувати набутий досвiд з фiзичноi
культурИ, викорИстовуватИ сили природи Для змiцнення здоров'я та фiзичного
вдосконzrлення;

розвитоК в молодших школярiв здатностi використовувати навички самоконтролю
i самооцiнювання свого фiзичного стану, дотримуватися санiтарно-гiгiенiчних правил та
безпечноi поведiнки в процесi фiзкультурно- оздоровчоi дiяльностi;

- РОЗВИТОК в Учнiв Здатностi спiлкуватися i взаемодiяти з дорослими й однолiтками,
спiвпрацювати та досягати спiльних командних цiлей у процесi спортивно-iгровоi
дiяльностi, використовувати термiнологiчний апарат з фiзичноi культури рiдною мовою
пiд час фiзкультурно-оздоровчоi дiяльностi;

- виховання В молодших школярiв емоцiйно-цiннiсного ставлення до занять
фiзичною культурою та спортом, здатностi добирати фiзичнi вправи для розвитку
фiзичних якостей з урахуванням iндивiдуальних можJrивостей, бажання керуватися
правилами безпечноi i чесноi гри, умiння боротися, вигравати i програвати; формування
зацiкавленостi досягненнями украiнських спортсменiв на олiмпiйських iграх та iнших
спортивних змаганнях.

Зазначена мета i завдання реалiзуються за такими
кРухова дiяльнiсть>, кIгрова та змагальна дiяльнiсть>.

змiстовими лiнiями:

ЗМiСТОва лiнiя <<Рухова дiяльнiсть}) передбачае формування в молодших школярiв
уявлення про фiзичну культуру як сукупнiсть рiзноманiтних фiзичних вправ, способiв



pyxoBoi та iгровОi дiяльнОстi, спрЯмованиХ на фiзичний розвиток, змiцнення здоров'я та
формуваннrI в молодших школярiв yMiHb i навичок володiння рiзними способами pyxoBoi
дiяльностi; здатностi виконання вправ основноi гiмнастики, органiзуючих вправ,
елементiв акробатики, вправ
корегувальноt спрямованостl та тих, що пов'язанi з незвичним положенням тiла у
просторi, ходьбою, бiгом, танцювальними кроками, лазiнням i перелiзанням, стрибками;
навичок володiння м'ячем; розвиток фiзичних якостей; формуваннrI правильноi постави й
профiлактику плоскостопостi.

змiстова лiнiя <Iгрова та змагальна дiяльнiсть>> передбачае виховання в молодших
школярiв iнiцiативностi, акгивностi та вiдповiдальностi у процесi рухливих i спортивних
iгор за спрощеними правилами; забезпечення усвiдомлення важливостi спiвпрацi пiд час
iгрових ситуацiй; формування умiння боротися, здобувати чесну перемогу та з гiднiстю
сприймати поразку, контролювати cBoi емоцiТ, органiзовувати свiй час i мобiлiзувати
ресурси, оцiнювати власнi можltивостi в прочесi iгровоi та змагальноi дiяльностi,
виконувати рiзнi ролi в iгрових ситуацiях, вiдповiдати за власнi рiшення користуватися
власними перевагами i визнавати недолiки В тактичних дiях у рiзних видах спорту,
планувати та реалiзувати спортивнi проекти (турнiри, змагання тощо); формування в
молодших школярlв умlнь I навичок виконання естафет.

2 к.пас
Очiкуванi результати

навчання здобувачiв освiти
змiст навчання

Рухова дiяльнiсть

| розулtlс значущlсть рухового режtrму для змiцнення
' здоров'я та фiзичного розвитку
[2 ФIО22];
ltояснюс значення i правила paHkoBoi гiгiенiчноi
гiмнастикrr, фiзкультурних хвилинок та ф iз культурнlrх
пауз для фiзичного розвитку та здоров'я людини;
значущiсть загартування як засобу змiцнення здоров'я
[2 ФIо 2.2J,
dоmрtшуеmься рухового режиму протягом дня [2 ФIО
1,2);[2 ФIО 2 2];
назttва(| ocHoBHi фiзичнi якостi людини, фiзичнi вправи
та ix вплив на формування фiзичних якостей [2 ФIО
2 зJ:

dоmрuмуеmься правил особистоi гiгiени в

режимi дня|2 ФIО 2.1]; [2 ФIО 2.2];
s1,1конус органiзовуючi вправи команди на
эозмикання й змикання прlrставними
кроками, перешикування iз колони по
)дному в колону по три (чотири) [2 ФIО 1.11;

l Руховий режим дня молодшого
I

| школяра.

| Значення i правила виконання
l..
I 
paнKoBol пгtенlчно[ пмнастIlки,

| Фiзкультурноi хвилинкIl та

| Фiзкчльтчрноi паузи.

Рухова активнiсть протягом дня.
Фiзlrчнi вправи та iх вплив на

формування фiзичнlrх якостей.

Правила особистоТ гiгiени
молодшого школяра.
Культура pyxiB з
елементами гiмнастики:
органiзовуючi вправи

dслбuрае п?а влlкону€ загальнорозвивальнi uпраu":
комплекси вправ paHKoBoi гiмнастики без предмvга
(iмiтацiйного характеру), з м'ячем, скакалкою;

а) загальнорозв}lвальнi вправи;



комплекси фiзкультурних пауз та фiзкультурних
хвилtlнок [2 ФIО 1.2],

|2 Ф|О 2.2];
вuкону(,присiдання; виси; пiдтягування у висi (хлопцi),
у висi лежачи (дiвчата); елемент}I акробатики [2 ФIО
|.2l; |2 Ф|О 2.2];
волоdiе навичками пересувань: ходьба шIrрокими
кроками, зi змiною частоти кроку, ходьба iз
пр}rшвIrдшенням та уповiльненням, приgгавн}lм
кроком правим i лiвlrм боком; бiг; бiг почергово з
ходьбою, танцювальнi KpoKLr; лазiння; подолання
штучн}lх перешкод [2 ФtО 1.1];
волос)iс: навичками виконання вправ з малим м'ячем:
метання малого м'яча у щит; метання малого м'яча у
горизонтаJIьну цiль; метання малого м'яча з-за голови
на дальнiсть [2 ФIо 1.3];
BLrKOHу€ вправи з великим м'ячем: кидки м'яча знизуiз
положення сидячи та стоячи, передавання i ловiння
м'яча двома руками вiд грудей (у колi, парах, трiйках),
передача м'яча двома руками з ударом об пiдлогу;
ведення м'яча правою та лiвою рукою з одночасними
кроками; зупинкlr м'яча, що котиться, пiдошвою та
внугрiшньою стороною ступнi, удари внугрiшпьою
стороною ступнi по м'ячу, що котиться; ведення м'яча
внугрiшньою та зовнiшньою частинами пiдйому (по
прямiй, по дузi, мiж стiйками) [2 ФIО l З];
Bltчoчye стрибкrr на мiсцi з поворотами на 45, 90, 18О
гралусiв по ((купинаю; стрибки зi скакалкою; стрибкrr
через довгу скакалку, яка обертаеться вперед; стрибки
у глибrtну з вIlсоти до 80 см з м'яким приземленням;
стрибки у висоту, стрибки через перешкоди висотою
до 50 см поштовхом однiею та двома ногами; сгрrrбки
у висоту з прямого розбiгу (через гумову мотузку);
стрибки у довжIrну тощо [2 ФIО 1.1]; [2 ФIО 2.3];
Bllчo+ye фiзичнi вправи для розвитку фiзlrчних якостеr'i.
Qили * загальнорозвивальнi вправи з гiмнастrrчними
палицямIl; кидки баскетбольного м'яча з-за голови iз
рiзних положень; лазiння по горизонтальнiii
гiмнастичнiй лавi однойменнимтарiзнойменним
способами (без допомоги нiг); багатоскоки; стрибки
через перешкоди; пiдтягування у висi та у висi лежачи
(хлопцi); пересування у положеннi сiду, зiгнувшиноги
(у рiзних напрямах); швидкостi - пришвидшення з
рiзнrrх вихiдних положень, повторний бiг 3-10 м, бiгiз
пришвидшеннями за сигнzLпом, стибки зi скакалкою;
витривitлостi - бiг у чергуваннi з ходьбою до 1О00 м,
бiг на дистанцiю до 500 м малоi iнтенсивностi;
гнучкостi - MaxoBi рухи правою i лiвою ногою у бiчнir1
i лицьовir'i площлrнi, стоячи бiля опори та пiд час
ходьби; прогинання та виг}lнання ryлуба у положеннi
псру стоячи на колiнах: п i похитyвання

б) положення тiла у просторi: сiди,
упори, виси, елементIt акробатrtкrr.
Вправи для оволодiння навичками
пересувань.

Вправи для опанування навичок
володiння мatJIим м'ячем.

Вправrr з великим м'ячем.

Вправи для оволодiння навичками
стрибкiв.

Вправи для розвитку фiзичних
якостеir.
Вправи лля формування поставrr i
профiлактики плоскостопостi.

Вправи для оволодiння нав}Iчками
пересувань на лижах.

Вправи для оволодiння
навичками плавання. *

Правrtла безпечноТ поведiнки на
водi.



положеннi випаду; прогинання тулуба у положеннi
лежачи на животi; координацii - подолання перешкод,
ходьбу на носках, ходьба по пiдвищенiй i обмеженiй
за площиною опорi з рiзнимrr положеннямt{ рук;
пересування iз пiдкиданням лрiбних прелметiв;
вправи зi змiною положення тiла у просторi;
розслаблення м'язiв рук, нiг, тулуба у рiзних
положеннях [2 ФlО Т.2];[2 ФIО 2,3];
dо(l,uрас та BuKoHyc фiзичнi вправи лля формування
правильноi постави i профiлактики плоскостопостi:
загальнорозвивальнi вправи на мiсцi без предметiв;
вправи для м'язiв шиi, нахили та поворотIr голови;
вправи для BepxHix кiнцiвок i плечового поясу:
згинання та розгинання BepxHix кiнцiвок, круговi рухи
руками, нахили в сторони, пружнi рухи [2 ФIО 1 21,12
ФLО 2 2];
волоdiс,навичками поресувань на лижах: лижнi ходи,
повороти, спуски, пiдйомrt, гtLпьмування* [2 ФIО 1.1];

[2 ФIо 3,2],
B,ltKoHr,(: вправи у водi: багаторазовi видихи у воду;
вправи для оволодiння рухами ногам}l у плаваннi
стилями кроль на грудях та кроль на спинi; вправи
для оволодiння рухами pyкaмtr як у плаваннi стилем
кроль на грудях, плавання *[2 ФIО 1.1];
ikлmрuл.tус,mься правllл безпечноi поведiнки для себе та
однокласнlrкiв у водi [2 ФIО 3.2].

Iгрова та змагальна дiяльнiсть

бере учасmь у рухливих iграхта естафетах, виконуючи
рiзнi ролi в проuесi рухлlrвих iгор
J2 ФlО l 3]' [2 ФIО 3.1]; [2 ФIО З.З];
dоmршусmься lъpa*lut безпечноi поведiнки для себе та
однокласникiв у прочесi pyxoBoi та змагальноi
дiяльностi [2 ФIО 2.Т1:[2 ФIО З.2l.

Рухливi iгри та естафети.

Правила безпечноi поведiнки в
процесi pyxoBoi та змагальноi
дiяльностi.

* Оволодiння навичками плавання за наявностi в ЗЗСО вiдповiдних умов
* Оволодiння навичками пересувань на лижах за наявностi в ЗЗСО вiдповiдних умов



lVlовно-лiтераryрна освiтня галузь YKpaiHcbкa мова
пояснювальна записка

3 клас

мотивацii вивчення yKpaiHcbKoi мови; розвиток
особистОстi дитиНи засобами рiзних видiв мовленн€воi дiяльностi, формування
комунiкативноi та iншиХ кIIючових компетентностей; розвиток здатностi
спiлкуватися украiнською мовою для духовного, культурного й нацiонального
самовияву, послуговуватися нею В особистому Й суспiльному життi, у
мiжкультурному дiалозi; розвиток логiчного, критичного та образного мислення,
мовленн€во-творчих здiбностей; формування готовностi до вивчення yкpaTHcbKoi
мови в гiмназii.

,ЩОСягнення поставленоi мети передбачас виконання таких завдань:
- виховання В учнiв позитивного емоцiйно-цiннiсного ставлення до

украТнсьКоТ мови, формування пiзнаваJIьногО iHTepecy до рiдного слова, прагнення
вдосконалювати сво€ мовлення,

- розвитОк зв'язногО мовленнЯ) уяви, пiзнавальних здiбностей, логiчного,
критичного та образного мислення школярiв;

- фОРМУВаннЯ повноцiнноТ навички письма, умiння брати rlасть у дiалозi,
створювати KopoTKi ycHi й письмовi монологiчнi висловлення;

-дослiдження мовних одиниць i явищ з метою опанування початкових
лiнгвiстичних знань i норм украiнськоi мови;

* З€lJIУЧеННЯ МОЛОДшиХ Школярiв до практичного застосування yMiHb з рiзних
видiв мовленневоi дiяльностi в навч;Lльних i життевих ситуацiях.

Реа_ТriЗацiя 3аЗначених мети i завдань здiйснюеться за такими змiстовими
лiнiями: <Взасмодiемо усно>>, <<Взаемодiсмо письмово>, к!ослiджуемо медiа>,

кДослiджу€мо MoBHi явища).
ЗМiСТОВа лiнiя кВзасмодiсмо усно) спрямована на формування в учнiв

початковоi школи yMiHb сприймати, аналiзувати, iнтерпретувати й оцiнювати усну
iнформацiЮ та викорисТовуватИ iI В рiзних комунiкативних ситуацiях,
СПiЛКУВатиСя Усно з iншими людьми в дiа_гrогiчнiй i монологiчнiй формах заради
досягнення певних життевих цiлей.

Змiстова лiнiЯ кВзаемодiемО письмово) передбачае формування в учнiв
повноцiнноi навички письма, умiнъ висловлювати своi думки, почуття, ставлення
та взаемодiяти з iншими людьми в письмовiй формi, виявляти себе в рiзних видах
мовленн€ во-творчоi дiялъностi.

ЗМiСТОВа лiнiя <Дослiджуемо медiа> спрямована на формування в учнiв yMiHb
аналlзувати, lнтерпретувати, критично оцiнювати iнформацiю в медiатекстах та

ii для збагачення власного досвiду, створювати простi

к'Щослiджуемо MoBHi явища)) передбачас дослiдженнrl учнями
явищ з метою опанування початкових лiнгвiстичних знань,

використовувати
медiапродукти,

змiстова лiнiя
мовних одиниць i



норм лiтературноi вимови та правил украiнського правопису, формування у
школярiв yMiHb послуговwатися украiнською мовою в ycix сферах життя.

На вивчення украiнськоi мови в 3 i 4 класах видiлено по 122 rодини (3,5
години на тиждень). Рекомендовано 3 години на тиждень проводити уроки
украiнськоi мови, 1 годину на два тижнi - урок розвитку зв'язного мовлення,

3 клас

Oчiкуванi результати навIlання здобувачiв освiти змiст навIlання

Змiстова лiнiя <<Взасмодiсмо усно>)

ува.ж:ltо слуха(: реплlки спlврозмовним, уmочlrюс поч},Tе в дlалозl з
огляд}, на сиryацiю спiлкування; [З МОВ 1.1l
cпptli1.otctc yBa:ж,l/o монологiчне висловлення з конкретною метою, [3
мов 1.1]

розу"vtiс й аdекваmно вuконуе навчальнi дii вiдповйно до прослlханоi
iHcTpyKuii, настанови вtlитеJul; [3 МОВ 1.1|переdас змiст почутого
(послiдовнiсть подiй 1,розповiлi, перелiк ознак в описi. наведснi
арг.чменти в MipKvBaHHi); [3 МОВ 1.2]
dобuрас заголовки до частин просл!ханого тексту. [З МОВ 1.2I
вl4значас тему i мету усного повiдомлення, [3 МОВ 1.4] вuбuрас

iнформачiю з поч}того з певною метою.
Bllшopucmoчye ii для створення власних висловлень: [3 МОВ l,3]
вuзнача€ позицiю N{овця, погодж},еться з нею або
заперечуе: [З МОВ 1.5]
вlлсjlовхю€ власнi думки з приводу поLIутого, арzv,uенml,сiх,
спираючись навласний досвiд; [3 МОВ 1,6]
всmупае i пidmршъtус дiмог на теми, пов'язанi з в€DкJIивими
життевими ситуацiями: [3 МоВ 1.7l
ap?y:lleHmyc cBoi дуплки пiд час розмови: [З МОВ 1.6], [3 МОВ 1.7I
вuявjlяе доброзичливе ставлення до думок iнших; dоmрuмуеmься
етичних норпл спiлкування_. правил етикgtу. [З МОВ 1.8]
в){авае у процесi спiлкування правильнi форми звертань, слiв" що
виражають прохання, пропозицiю, побаrкання, вибачення; [З МОВ
1.7]. [3 мов 1.8]

форлlt1,11111g розгорнутч вiдповiдь на поставлене запитання: [3 МоВ
1.6]

dовоdumь аргументовано свою д_чмк_у; [3 МОВ l.б]
б),dус усне зв'язне висловлення (розповiдь, опис, мiркчвання) за
малюнком, сиц,ацiею з опорою на допомiжнi матерiали (частиною
тексту. планом, опорними словами. словоспол!чсннями)] [З МОВ
lбl
бере учасmь у cTBopeHHi есе пiд керiвництвоI\{ }чителя: [З МОВ 1.6]
вl,rкорuсmовvс виражальнi засоби мови. [3 МОВ 1,7]

BllcjloBtю)c власну думку про прсдмети, явищq подii [3 МОВ
l6]

Сприймання vcHoi iнформачii.
Робота над розчмiннялr
дiалогiчного й
монолоriчного мовлення.
Сприймання i розr,мiння
навЕIальних iнстрчкцiй,
настанов.

Аналiз та iнтерпретачiя
(розкритгя змiсту)
поlryтОГО.
Вiдтворення змiстt,
просл}ханого своiми
словаN{и.
визначення теми i мsги
почутоi iнформачii.
Вибiр необхiдноi
iнформачii з поч\,того.
Оцiнювання 1,cHoi
iнформачii, Вираження
власноi дуl\{ки щодо змiстr,
прослуханого.
Практи.rне оволодiння
дiалогiчною формою
I\{ов"цення, gтикgгними
нормами культч)и
спiлкування.
Створення _чсних
монологiчних висловлень
(розповiдь, опис,
мiркчвання, есе) самостiйно
та з опорою на дидакгичнi
матерiачи (даним поLIаткоN{.

основною
частиною або
кiнцiвкою. склад
Використання
вирzDкальних засобiв
мови еним планом),



3.uiсmово лiнiя кВзасмоdiс-л+t о пu cbrl овоr)

пuurc розбiрливо; [З МОВ 3.1l
ocPoJ1.1llttoc охайно письN{ову роботу в зошитi в одну лiнiю: [3 МОВ
3.1,1

dоmрuмtлеmься абзацiв. полiв зошита: [3 МОВ З.l]
запttсус слова в колонку: [3 МОВ З.1]
tлбuрас:ля оформлення повiдоNlлення вiдповiдний шрифт- розмiр i

колiр бчкв тощо: [3 МОВ 3.1]
сmворю€ письмове висловлення (розповiдь. опис) на добре вiдопл.ч й
цiкавr тем\. на ocHoBi вражень вiд прочитаного твор\.
переглян}того фiльмч, сиц,ацii з життя. [З МОВ З.l], [З МОВ 3.2l
вllслов:lю€ свое ставлення до того. про що пише: [3 МоВ З.ll
cK;adac i запчсус хl,дожнi i науково-популярнi описи за поданим
зразком_ використовуючи iнформацiю з рiзних джерел; [3 МОВ 3.1|
б.t,dlс текст-мiркчвання Kt зразком та поданиN{ початком: [3 МоВ 3. l l
пltсь.\,lово переказус текст розповiдного змiсту; [З МОВ З l]
BllqopucmoB)/c у власних текстах виражальнi засоби мови. [з мов
3 ll
оrlлсlрl,tлюс: власне висловлення так, щоб воно бl,ло грамотним (v
]\{ежах вивченого) i зрозумiлим: [3 МОВ 3.|| знахо0llиь i aKylraTHo
GltпрсlGi7яс у власноь{1. TeKcTi поN{илки (графiчнi" орфографiчнi"
граматичнi, лексичнi i стилiстичнi), орiснт\,ючись на папл'ятку,
пiдготовлснч вLIитсло[{, [3 МОВ З.З]
oбztlBclpKlc ш.tсьмовi роботи (власнi й однокласникiв) у парi.
невеликiй групi, вtlзнача€ позtлтивнi характеристики [3 МОВ 3.3]

Розвиток навички письN.Iа.

,Щотримання графi.lних.
гiгiснiчних i технi.lних правил
пись]\{а.
Формування навички письма в
графiчнiй сiтцi в о:н1,,riнiю,
Розвиток швидкостi письN,Iа:

безвiдривне по€днання
елемснтiв бl.кв ll, .l, п: tt, р, Ql
таЗ-4 букв mрuв без
викривлсння графеrл.

,Щ,отримання культчри
оформлення письмових робiт.
Побl,rова зв язних TeKcTiB
(розповiдь, опис- ллiркl,вання).
Письмовс пере каз,чван HrI

текст\, розповiдного зrt icTr,.
висловлення власного
ставлення до зплiстч
написаного.
Використання вирахсIльних
засобiв мови.
Перевiрка та рсдагування
TeKcTiB. Обговорення
письмових робiт

З,и icmoB а лi н iя кl oc,tid лrcу c.+t о,н edia >

спрtlй.ltас доступнi медiатексти; [З МОВ l .l]. [3 МОВ 2.1]
вuзнача€ мот},простих медiаповiдомлень; [3 МОВ 1.4], [3
мов 2,2]
ittmсрпреm.чс медiаповИо]\,tлення на ocHoBi в.lасногодосвiJr,:
[3 мов 1.4]. [3 мов 2 2]
ыdi,цяс цiкавr, для себе iнформачiю: [3 МОВ l.Зl наллаеасmься
вuявLrmlr прихован\, iнформаuiю в медiапрол\,ктах: [З МОВ I .4]

пояснlо€ свою реакцiю на пледiаповiдомлення (як буле роагуъати у
вЦповiдь); [З МОВ 1.5I
cmBoploc простi медiапродукги (листiвка. з€tпрошення. sms-
повiдомлення, фотоколажл кни)кечка тощо): [З МОВ 1.7]. [З МОВ
з2l
поясtlюс, коплу i для чого призначенi cTBopcHi ним пледiапролl.кти [3
мов 1.7l

Сприймання простих
п,rедiатекстiв. виявjlення в них
очсвидних iдсй та прихованоi
iнформацii.
висловлення власного
ставлення до
медiаповiдоN{лень.
Створення простих
медiапрод_уктiв

.Зм i с mо в о :t i н iя < f о ut i dxcy clvt о .tt о в t t i я в u ttla t>

про{rujlьt,l() аuд.l()вjlяс слова з апострофом. звчками trl, ГЙ] ,

lfi] , [fr,],
дзвiнкими приголосни]\{и звукаI\{и в кiнцi слова i складч перед
гл\хим. ненаголошеними голосними [е], [иl, подовженими
приголосними звчками: [3 МОВ 4.|lправttльно наzололlцlс

.Щослiджсння фонетичних
закономiрностей 1,KpaiHcbKoi
мови.
!,отри:чання орфосп iчних
вимог \, власном\, rloB.rcHHi.

Застосчвання алфавiтч.



загаJIьновживанi слова: [З МОВ 4.|l вidmворюе напам ять

украiнський алфавiт; [З МОВ 4.1l

розmашовуе 7-9 слiв за алфавiтом, орiентr,ючись на першу i другу
лiтериП [З МОВ 4.1]

корuсmусmься алфавiтом пiд час роботи з навLIальними словниками;
[3 мов 4.1]

пояснюе пряме i переносне значення слiв: [3 МОВ 4.1]

dобuрас до поданого слова 1-2 нйуживанiшi синонiми_ aHToHiM. [3
мов 4.1]

корlлсmуеmься навчальними словниками синонiмiв. aHToHiMiB; [3
мов 2.5]

розпiзнае найуживанiшi багатозначнi слова i пояснюс ix рiзнi
значення; [3 МОВ 4.1]

знахоОumьi пояснклс роль cиHoHiMiB. aHToHiMiB, багатозначних слiв r,

ToKcTi. [3 МОВ 4.1]

dоречttсl влlкорuсmову€ у власних висловленнJIх слова в прямом1, i
переносному значенruж, синонiпли, антонiми, багатозначнi слова. [3
мов 4.2]

вLtзначас i пояснюс роль :вкiнчення, кореня, префiкса, счфiкса в
словi; [З МОВ 4,1]

розрiзнюс спiльнокореневi слова i форми того самого слова (з

допомогою вчителя); [3 МОВ 4.1]

пояснюс, що таке орфограма; [3 МОВ а. t]

розпiзнас слова з орфограмами i перевiряе iK; [3 МОВ 4.|f правtlльно
запuсуе слова з ненаголошеними голосними [е], ["] в KopeHi, якi
перевiряються наголосом; [3 МОВ 4.1I

корuс mуеmься орфографiчним словником дпя перевiрки написЕlння
слiв з ненаголошеними [е], [и], що не перевiряються нагопосом, [3
мов 4 ll
правLlльно запuсчс слова з префiксами роз-, без-, з- (с); |З МОВ 4.1l

розпiзнас в TeKcTi i calvocmiГlHo dобuрас iменники, сmаыtmь

до них питання; [3 МОВ 4.1]

розпiзнас iменники, якi називаrсrгь предметнi дii. ознаки; [3 МОВ
4.1l

1лозрiзняс: iменники - Еазви icToT i HeicToT, правltльно сmавumь до
них питання; [З МОВ 4.1]

розрiзняе власнi i загальнi iменники; [3 МОВ 4.I) запttсус власнi
iменники з великоi букви; [3 МОВ 4.If вtlзначае рй iменникiвl [З
мов 4,1]

злliнюс iпленники за числами: [З МОВ а.1]

с)оречно B)lalчae iменники у власном.ч мовленнi. [3 МОВ 4.2]

розпiзнас прикметники в TeKcTi; [З МОВ 4.1]

пояснк)с роль прикмgтникiв у мовленнi; [3 МОВ a.l]
буOуе gпoвбсполуtlggця прикмgтникiв з iменниками, всmановлюс мiж
ними граматичний зв'язок за допомогою питань: [3 МОВ 4.1]

з.п,tiнюе прикметники за родами i числами l, споллченнi з
iменниками; [З МОВ а.1]

7лозпi з наr: гра]\{атичну форrу прикL{етника j}ir родовипл закiнченням.
поставленим питанням_ :за iменником, з яким BiH зв'язаний: [3 МОВ

Кор ист_чв ан ня HaBTIEI,T ьн и N4и

словниками.

Спостереження за лексIлчним
значеннlIм слова.
Вживання у власноr,{у
мовленнi
слiв рiзних лексиtlних груп
(слова в прямому i
переносному
значеннях. синонiми.
антонiми, багатозначнi слова).

,Щослiдження будови слова.
Розрiзнення форпл слова i

спорlднених слlв.

Дослiдження орфограм.
пов язаних з б_чдовою слова.

Спостереження за
ноплiнативною функцiею
iменникiв v мовленнi,
Розрiзнення назв icToT i

HeicToT, власних i загальних
iменникiв.
Визначення род1, ir.lенникiв.
змiнювання iменникiв за
числами.
вживання iпленникiв v власних
висловленнях.

,Щослiдхення ролi
прикметникiв 1, MoB,reHHi.
Встановлення зв'язк.ч
прикмотникiв з iменниками.
Зrriнювання прик]\,rgтникiв за

родами i числами.
Використання прикметникiв t,

власному мовленнi.

засвосння пllавильноi вип,tови i



41]
в,жuвас прикметники у власних висловленнях з метою ix
Yвиразненняi [З МОВ 4.2]

розпiзна€ серед слiв LIислiвники- якi вiдповИають на питання
скiлькu?; [3 МОВ 4.1]

правllпыtо вllJrIовляе, наzолоlu)!с i запuаtе числiвники. якi
використовуIOться для запису дати в зошитi; [3 МОВ 4.|f правuльно
чuпlас числовi вирази; [3 МОВ 4.1]

розпiзнае дiеслова в TeKcTi, ставить до них питання; [3 МОВ 4. l]

7лозрiзнюс часовi форми дiеслiв: [з МоВ 4.I) зlчtiнюе дiеслова за
часаь{и: [3 МОВ 4.1) правuльно запuсу€ яе з дiесловами: [3 МОВ 4,1l
dобuрас дiеслова-синонiми, антонiпли. з прямиN,t i переносним
значеннями i dоречно B)rcuBae i.x у власних висловленнях; [3 МОВ
4.1]. [3 мов 4.2]

правлlльно iHmoHyc речення, рiзнi за мgгою висловлювання та
вираженням почу,ттiв: [3 МОВ 4.1]

правu.7ьно буdус i запtlсl,срозповiднi. пита,тьнi,
спончк€lJIьнi. окличнi i неокличнi речення: [З МОВ 4,|f правttльно
iнmонvе l запuсуе речення зi звертанням: [3 МОВ 4.1]

вuкорuсmову€ форми клиtIного вiдмiнка пiд час звертань; [3 МОВ
4I]
вllзначае в реченнi головнi (пiдмет i присуаок) тадругоряднi (без
подiлу на види) члени реченнJI; [З МОВ 4.|| ыйiляе
словосполученнlI в групi пiдмета i грlrпi прис\,,дка; [3 МОВ 4 t]
всmановлюс зв'язок мiж головним i залежним словом у
словоспол\ченнi; [3 МОВ 4.1]

всmановJlюе грамати.rнi зв'язки плiж словалли в простомч реченнi за
допомогою питань. [3 МОВ 4.1|

буdуе рiзнi види простих речень; [3 МОВ 4.1l
в2lзначае в TeKcTi зачин. основну частинч i кiнцiвкч: [3 МОВ 4 l]

рсlзпiзнас текс-розповiдь_. опис, мiркчвання, есе; [3 МОВ 4.1]

рttзрiзняс за характерними ознаками хr,дожнi. на\.ково- погп,лярнi та
дiловi тексти. [3 МОВ 4.1]

а4уrачае TeM},i моту текстч: [3 МоВ 2.Z]-|з МоВ 4.1| dобuрас
заголовок вiдповiдно до теми TeKcT\l; [3 МОВ 4.|] склаdас пj-Iaнy
текстý. [З МОВ 4.1]

dсlпlрtl"l.ryсmься абзацiв _v оформленнi TeKcTiB на письмi; [3 МОВ 4.1]

вuкорuсmовуе для зв'язкч реч9нь у TeKcTi займенники, прислiвники.
близькi за значенняN{ слова [3 МОВ 4.2

правопис\, найl,хсиванi ших
числiвникiв-

,Щослiдження ролi дiсслiв у
мовленнi.
Змiнювання дiсслiв за часами.
Правопис яе з дiссловами.
Вживання дiеслiв ч власном!,
мовленнi.

дослiдження речень. рiзних за
метою висловлювання.
iнтонацiею. зi звертаннями.
Визначення в роченнi
головних i дрчгоряд*,"х
членiв.
встановлення зав'язкiв пriж
словами в словоспоJlчсннi i

реченнi,
Побулова рiзних видiв рсчснь.

.Щослiджоння будови тексту.
Розрiзнення рiзних типiв i

стилiв TeKcTiB (х!,дожнi.
науково- популярнi. дiловi).
визначення теми i мgги
тексту. Склшання план},
тсксту



Мовно-лiтераryрна освiтня галузь
Лiтературне читання

3 клас
У Типовiй освiтнiй програмi (3-4 класи) мовно-лiтературну галузь

структуровано через впровдження навчаJIьних предметiв кУкраiнська мова)),
кЛiтературне читання)).
Назва предмета - кЛiтературне читання) зумовлюе необхiднiсть визначення

його мети i завдань, що вимагае вiдповiдноi конкретизацiТ змiстових "тriнiй i
очiкуваних результатiв,

Мета - розвиток особистостivleTa - розвиток осоOистост1 молодшого школяра засооами рlзних видlв
tlитацькоi дiяльностi; формування читацькоi, комунiкативноi та iнших кJlючових

засобами рiзних видiв

компетентностей; збагачення емоцiйно-цiннiсного, естетичного, соцiального
та пiзнаваJIьного лосвiлу; розвиток образного, критичного i логiчного мислення та
лiтературно-творчих здiбностей; формування готовностi до вивчення yкpaiHcbKoi
та зарубiжноi лiтератури в ocBiTнboмy закладi II ступеня.

!осягнення мети передбачае розв'язаннrI таких завдань:
- ознайомлення учнiв з дитячою лiтературою рiзноi тематики i жанрiв;
- формування в учнiв повноцiнноi навички читання як унiверсального

iHcTpyMeHTy функцiональноi грамотностi;
- розвиток iHTepecy i здатностi до самоотiйноi читацькоi дiяльностi для

задоволення рiзних потреб читача;
- формування yMiHb опрацьовувати художнi, науково-художнi тексти;
- оволодiння прийомами структурно-смислового i образного аналiзу TeKcTiB

рiзних видiв;
розвиток образного, критичного, логiчного- розвиток оOрzlзного, критичного, логlчного мислення,га мовлення;

- формуваннrI yMiHb самостiйноi роботи з рiзними видами i джерелами
iнформачii;

- формування прийомiв роботи з дитячою книжкою, перiодиtlною,
довiдковою лiтературою;

- формування BMiHb безпечного i критичного використання медiапродукчii,
здатностi створювати медiапродукти i спiлкуватися за допомогою медiазасобiв;

- розвиток уяви i здатностi виявляти себе у рiзних видах лiтературно- TBoprlgi
дiяльностi.

Вiдповiдно до мети i завдань предмета кЛiтературне читання) визначено TaKi
змiстовi лiнiТ: кПiзнаемо простiр дитячого читання)); кРозвиваемо навичку
читання, оволодiвасмо прийомами розумiння прочитаного); кВзаемодiсмо усно за
змiстом прослуханого); к,Щослiджу€мо i взаемодiемо з текстами рiзних видiв>;

кОволодiвасмо прийомами роботи з дитячою книжкою); кflослiджу€мо i
взаемодiемо з медiапродукцiею>, кПеретворю€мо та iнсценiзуемо прочитане;
створю€мо власнi тексти).

Реалiзацiя змiстових лiнiй програми з лiтературного читання здiйснюсться у
проuесi особистiсно зорiентованоi розвива-гtьноi читацькоi i комунiкативноi
дiяльностi учнiв. Враховуючи потреби та iнтереси молодших школярiв у пiзнаннi



cBiTy людей, природи, самопiзнаннi, залу]аючи ix до вдр[ливого читання
найкраЩих дитяЧих книЖок, TeKcTiB, рiзниХ видiВ у{итель вихову€ yKpaiHoMoBHy
особистiсть, компетентного, критично мислячого читача, який розуп,riе цiннiсть
книги, вiдчувае красу рiдного слова, збагачуе свiй читацький, мовленнсвий i
пi знава-гlьний досвiд.

змiстова лiнiя <пiзнасмо простiр дитячого читання) створюе передумови для
ознайомлення yrHiB 3-4 класiв з рiзноманiтною за темами i жанрами дитячою
лiтературою, З рiзними видами довiдкових, навчаJIьних i медiа,a*cii", способами
здобуггя iнформацiт у сучасному медiа просторi.

простiр дитячого читання передбачае вза€модiю органiзованоi i самостiйноi
читацькоi дiяльностi учнiв, що сприrI€ формуванню дитини-читача, який на
завершеНня почаТковоi школИ мас нzlлежний читацький кругозiр, розумiс цiннiсть
читання i виявля€ до нього iHTepec, набувас достатнiй досвiд використання з
рiзною метою TeKcTiB рiзних видiв.

Змiстова лiнЙ кРозвиваемо навичку читання, оволодiва€мо прийомами
розумiння прочиТаного)) охоплюе TaKi ocHoBHi змiстовi блоки: удосконалення й
розвиток якiсних характеристик технiчноi i смисловоi cTopiH навички пiд час
читання вголос i мовчки; самостiйне застосування мовленн€вих та позамовних
засобiв художньоi виразностi; оволодiння, З поступовим нарощуванням ступеня
складностi, прийомами смиСловогО читаннЯ (прийоми самостiйного розумiння
лексичного значення слiв, словосполучень; повноцiнного усвiдомленнrl в TeKcTi
фактичноi, концептуальноi, пiдтекстовоТ (з допомогою вчителя) iнформацiТ);
застосування видiв читання: аналiтичного, переглядового, вибiркового вiдповiдно
до мети читаннrI.

3MlcToBa лlнlя <.Взаемодiемо усно за змiстом прослуханого) спрямована на
формування В учнiв yMiHb сприймати, аналiзувати, iнтерпретувати й оцiнювати
усТУ iнформацiЮ та використовувати ii в рiзних комунiкативних ситуацiях,
спlлкуватися 3 1ншими людьми в дiалогiчнiй i формi заради досягнення певних
життевих цiлей,

Змiстова лiнiЯ кДослiдЖу€мО i взасмОдiемО з текстами рiзних видiв>
передбачас цiлiсне сприймання учнями художнiх, науково-хуложнiх TekcTiB, ix
аналiз, iнтерпреТацiЮ з використанням лiтературознавчих понять (практично);
формування yMiHb вислоВлюватИ рефлексИвнi сулЖення у зв'язку з прочитаним,
критично оцiнювати iнформацiю в текстах рiзних видiв та використовувати iT для
збагачення особистого читацького досвiду.

змiстова лiнiя <оволодiвасмо прийомами роботи з дитячою книжкою)
передбачае формуваннrI i розвиток в учнiв прийомiв розрiзнення дитячих книжок
за жанрОво-темаТичнимИ ознакамИ, типоМ виданнЯ (книжка-твiр, книхffа-збiрка,
ДОВiДНИК, СЛОВНИк i T.iH.)' прогнозування орiентовного змiсту книжки (твору) з
опороЮ на ii iлюстративний та довiдково- iнформацiйний апарат; прийомiв
самостiйного вибору книжок з використанням iнформацiйних pecypciB дитячоТ

змiстова лiнiя <Взаемодiемо

бiблiотеки, умiнъ зв'язно висловлювати власнi
змiсту прочитаного, скJIацати короткий вiдгук на

емоцiйно-оцiннi врarкення щодо
прочитану книжку та iH.



Змiстова лiнiя кЩослiджуемо i взасмодiемо з медiапродукцiею> мае на MeTi

формування i розвиток в yrHiB понять про рiзнi види медiа та використанi в них
вербальнi i неверба-гlьнi засоби впливу на читача, формування yMiHb i навичок
сприймати, аналiзувати, iнтерпретувати, критично оцiнювати i безпечно
користуватися медiазасобами; виражати себе i спiлкуватися з iншими за
допомогою власних медiапродуктiв.

Оволодiння медiаграмотнiстю € полiпредметним процесом, який передбачас
зв'язок iз щоденним життям дiтей не лише в школi, а й поза нею, створення
можJIивостей набувати досвiд критичного осмислення рiзноi медiапродукцii, що
ма€ позитивно вплинути на розширення iхнього читацького i соцiа-гlьного досвiду,
вироблення yMiHb вiдрiзняти корисну iнформаrriю вiд шкiдливоi, уникати
iмовiрних для цього BiKy ризикiв взасмодii з медiапродуктами.

Змiстова лiнiя кПеретворю€мо та iнсценiзусмо прочитане; створюемо власнi
тексти) передбачас розвиток уяви, художньо-образного мислення i мовлення
дiтей, оволодiння вербальними i невербальними засобами створення творчих
продуктiв з рiзним ступенем самостiйностi (змiни, доповнення, продовження
тексту, iлюстрування; участь в iнсценiзацiях, дослiдницьких проектах; скJIадання
есе, казок, вiршiв, закJIичок, загадок, оповiдань та iH.).

3 клас

Очiкуванi результати навчання
здобувачiв освiти

змiст навчання

Пiзнасмо простiр дитячого читання

Ученьiучениця:
правlulьно назLtвае mсt пракmuчно розрiзнюе
фольклорнi i aBTopcbKi твори; [3 МОВ 2.2l
спiввidносulzь вив.lенi твори з вiдповiдними жанрами
(казка, вiрш. хlцожнi i HavKoBo- художнi оповiдання;
байка); [З МОВ 2.1]
са.мосmiйно вuзнача€ жанровi ознаки казок, вiршiв.
оповiдань.
назива€ ocHoBHi жанровi ознаки п'еси; [3 МОВ 2,l]
розулliс. яку iнфорплацiю шложна одержати в творах
рiзних жанрiв; [3 МОВ 2.4]
назuва€ ocHoBHi теми прочитаного.
прiзвища. iMeHa вiдомих украiнських письменникiв.
твори яких вивча,tися на уроках лiтератr,рного
читання, [З МОВ 2,Z1,[З
мов 2.5]

рсlзпtлвidсtс епiзоди з життя вiдомих письменникiв. про
i,xHi твори. з якими неодноразово ознайомлювалися пiд
час навчання; [3 МОВ 1.3]
влliс розповiсти сюжети кiлькох казок
(фольклорних i авторських); знае напа\l'яmь 5-6
вiршiв, кiлька прислiв'iв, скоромовок ) вllявля€

сtlхсlв"цення до просл}ханого iпрочитаного:
[3 мов 2.3l, [з мов 2.4l
знас: i l1азlлвас найважливiшi iнформацiйнi ресчрси: [З

,Щосryпний i цiкавий дiтям навчальний
матерiал рiзноманiтний за х(анрами,
персоналiями i джерелами здоб1,"гтя

iнформачii:
- )lcHa нароdна mворчiсmь (малi

фольклорнi форми: лiчилки. скоромовки.
загадки" приказки, прислiв'я. казки
героiко- фантасти.lнi. легенди- байки,
пiснi);
- хуOоэtнi mBoptt вidол,ttlх з,крсti|нськлlх
i зарl'бiжнtх пuсьлrе н HttKiB :

- поезlя (вiршi пейзажнi. сюжетнi.

фантастичнi, гумористичнi; вiршi-загадки,
акровiршi);
проза (оповiдання, \,ривки з повiстей,
казки: п'еси):
байкtt (вiршi i

проза) Науковсl-хltс)tlэклtя,
doBidKoBa, "limераml,ра з рiзнttх
dэrcерел,mексmu iз 3МL
тема muка duп ячоzо чumа н н я,.

твори про почутгя дiтей. ixHi захоплення.
Mpii" взаемини в сiм'i, школi; про стан
природи 1, рiзнi пори poкyl ставлення до
Батькiвщини, рiдноi мови. народних



мов 2.5]
знахоdumь в них потрiбну iнформацiю. [3 МОВ 2.5|

традицiй, про iсторiю рiдного краю,
видатних людей; вiдкритгя- про життя
письменникiв, створення книг:
медiатексти.

Розвивасмо навичку читання, оволодiваемо прийомами розумiння прочитаного

ч14lпас в2олос, правlLпьн(), цlлlL\lu словац,l1l l 2рупамu слlв

у темпi. який дае змогу розуплiти прочитане: [3 МОВ
2|1
ово.лоdiвае прод.чктивними способами читання мовчки
(самостiйно та з допоh{огою вtIителя); [3 МОВ 2.1l, [З
мов 2.2]
оволоdiвас mа caLtlocmiйHo заспlосовуе прийоми
виразного читання та декJIамування напам'ять (для
художнiх TeKcTiB): [3 МОВ 2.1]. [3 МОВ 2.2]
вttdiляс у mексmi i пояснюе значення незнайомих слiв,
висловiв, TepMiHiB (са.мосmiйно mа з dопо.tttоzою
вчlmеля). [3 МОВ 2.1]. [З МОВ 2.2I
са_uосmiГlно розулчiс фактичний змiст TeKcTiB рiзних
видiв та ocHoBHi думки (самостiйно, а також з
допо]\{огою вчителя): [3 МОВ 2,l], [3
мов 2.4]
засmосову€ рiзнi види rIитання пiд час опрацювання
змiсту,текстiв рiзних видiв (самостiйно та за завдalнням

учителя). а також перечиц.вання як засiб поглибленого
розl,мiння змiсry. [3 МОВ 2.1], [3 МОВ 2.2|, [3
мов 2,4]

Формування t розвиток якiсних
харакrеристик Ёавички LIитання вголос i
мовчки: виконання вправ i завдань на

регYлювання дихання. розвиток },ваги.
палл'ятi, темпч. фонсматичного слух\,.
зорового сприймання, оперативного поjtя
читання.
Застосовування пiд час читання вголос,
декламчвання напам'ять вiдповiдно до
змiсту художнього твор_ч iнтонацiйнi
мовлснневi засоби виразностi (тон, сила
голосу. логiчний наголос. темп мовлення).
Тлума.rення знаtIень незнайомих слiв.
висловiв за допомогою виносок.
тл.чмачного словЕика. а також спираючись
на контскст.
Знаходження в TeKcTi конкретних
вiдоплостей, фактiв. понять. пояснення ix
змiсту (crTi); видiлення та пояснсння
в€Dкливих д!мок, якi висловив автор.
3астосування рiзник видiв tIитання:

аналiтичне
- для детального й поглибленого
ознайомлення iз зллiстоrл тсксту
(саплостiйно); вибiркове-зN,{gтою
зЕаходження потрiбноi tнформачii. фактiв,
переглядове - для загального
ознайомлення iз змiстом TeKcTv (за

завданням ччитсля).
Взасмодiсмо усно за змiстом прочитаного

спрtttiллас i розу"uiс усне висловлення. хlаожнiй чи
на}ково-х}цожнiйтекст; [3 МОВ 1.1], [З МОВ 1.1l

уmочнюе iнформацiю;
BLtKoHye сприйнятi на сл)D( iнструкцii щодо виконання
поставлених ччителем навчЕLтьних завдань: [з МоВ
1.1], [з мов 1.2]
вidповidае на запитання за змiстом просл!ханого
тексту; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ
lзl
cmaBL!mb
змiстом
1.3]

назллвас персонажiв, мiсце i час дii. послiдовнiсть подiй
у прослуханомy TeKcTi;[3 МОВ 1.1], [3 МОВ 1.3]
вtлбuрае iнформацiю з просп}ханого TeKcTv i пояснюс

запитання до усного повiдомлення та за
просл}ханого т9ксту; [3 МОВ 1.1], [3 МОВ

Сприймання-розумiння ycHoi iнформацii.

Аналiз та iнтерпретацiя почутого.
розвиток yMiHb запит\,вати i вiдповцати

на запитаннJI за змiстоьл просл\,ханик
TeKcTiB; визначати послiдовнiсть подiй,
головного героя; виокрсмлювати цiкавr,
для себе iнформацiю: визначати Tcl,rу
твору; брати }часть в обговореннi
iнформачii. яка зацiкавила:



чомч зацiкавилаiнформацiя: [3МОВ 1.1]. [З МОВ 1.3.|

вllзнача€ тему сприйнятого на сл\х твор_у;

бере учасmь ч колективномч обговореннi
поч}"того:зацiкавлено й yBalKHo слухпс
спiврозмовникiв, mолеранmно сmавLlmься до ixHix думок;
[3 МОВ l,l], [3 МОВ l .3f розпiзнас ключовi слова i
фрази в },сному висловленнi: [3 МОВ 1. l ]. [3 МОВ l,3.|
вuс.повлю€ бласне ставлення до змigг\,
просл\ханоi текстовоI iнформацii: [З МОВ 1.6]

пidпlptt:ttyc дiалог з у{ителем. однокласниками на ocHoBi
просл}ханого; [3 МОВ 1.6], [3 МОВ 1.6], [3 МОВ 1.7]
к орuсmчеmься формlrлами мовленнсвого 9тикету.
d о m puiwy сm ь с я пр авил спiлкчвання. найважrив i ших
правил лiтературноi вимови.
|3 мов 1.6l, t,з мов 1.7l

розвиток умlнь розпlзнавати к.]1ючовl

слова i фрази в усному повiдомленнi;
Формування yMiHb висjlовлювати
оцiнювальнi сt,дження:

вербалiзачй cBoik перших вра"lкень

щодо прослуханого: що сподобалось.
здивчвалоэ який настрiй викликав TBip i т.
iH,;

висловл9ння власноi думки про факти, подii
у сприйнятому на слlх TeKcTi.
Практи.lне оволодiння дiалогiчною формою
мовлення, етикетниN{и норN{ами культ\,,ри
спiлкування.

.Щослiлясусмо i взаемодiемо з текстами рiзних вндiв

самосmiйно чumас, пракmuчно розрiзнюс ху,дожнi.
на\,ково-х.чдожнi тексти, вllзначас iK особливостi та
мету опрацюванЕrI, перераховус ознаки. якi вказують
на принitJlежнiсть тексту до художнього чи науково-
х}цожнього: [3 МОВ 2.1]. [3 МОВ
25I
вidповidае на запитання щодо прочитаного твор1: [3
мов 2.2], [3 мов 2,4]
зtlахоdшmь i пояснюе: зв'язки мiж реченнями, абзацаrr.rи
i частинами текст_ч: [3 МОВ 2.21.[З
мов 2.4]
самосmiйно вllзначас послiдовнiсть подiй у TBopi; [3
мов 2 2]. [з мов 2.4l
са.,люсmiйнrl склаdае план до невеликих за обсягом i
нескладних за бlцовою хl,дожнiх TeKcTiB: [3 МОВ 2.2],

[3 мов 2.6]
корllспусmься пл€tном i малюнками дJuI переказу
прочитаного;
усmановлюс (iз допомогою вчителя i самостiйно)
причиново-наслiдковi зв'язки; [3 МОВ 2.2]
влlзночас y творах слементи розповiдi. описи: [3 МОВ
z.21
вllзначас у cTpyKTlpi епiчного твору початок, основн},
частинy, кiнцiвку; пояснюс ix взаемозв'язок пiсля
аналiзу твору. [3 МОВ 2.2]
са.мосmiйно знахоdumь слова. вислови. речення" якi с
клюLIовими для розу,мiння подiй. характеристики
персонахiв (самостiйно та з допомогою вчителя); [3
мов 2.2], [3 мов 2.з]
салlосmiйно вL|значае тему твору; основну думку - з

допомогою вчителя: [З МОВ 2,4]
са,ltосmiйно переказус текст (детально. стисло_.
вибiрково); [3 МОВ 2.7l
розпiзнас:, назuвслс, вudiляе в хчдожньом\, TeKcTi
яскравi, образнi вислови- хуцожнi описи природи.
зовнiшностi людини, iнших живрrх icToT поясяюс iK

Сприймання i практичне розрiзнення TeKcTiB

рiзних видiв (хлцожнi. наr,ково-ху:ожнi).

Дослйження побуцови i змiстч х),дох(нього
тексту:
l) смисловий i струrстурний аналiз тексту:

-розвиток _vMiHb вiдповiдати на запитання за
змiстом проrIитаних TeKcTiB:

-знаходження в TeKcTi зв'язкiв rliж
реченнями, абзацами i частинами тскст\,та
пояснення iх:

-самостiйне визначення послiдовностi подiй
у TBopi;

-самостiйне складання простого план,ч до
невеликих за обсягом i нескладних ,за

будовою оповiдань;
-корист!,вання планом для персказу

прочитаного твору:
-},становлен ня приrIиново-наслiJкових

зв'язкiв;
-формrъання r,лviння розрiзняти \, творах

слемснти розповili. опис},:
-o1ricHrтBaHHя \, cryvкTypi TcKcTr : зачин

(початок). основна частина, кiнцiвка:
-формування yпliHb знаходити в TcKcTi слова,

вислови, реtIсння_ якi с клю.Iови}{и Jля
розушлiння TeKcT\I. характеристики
персонажiв: самостiйно визначати тем\,
твору та основну д_умку з допомогою
вчителя. спiввiдносити головнv думку
прочитаного iз заголовком- прислiв'ям,
iлюстрацiями;

-розвиток 1,MiHb застосов\,вати рiзнi вили
переказч вцповiдно до N{сти (докладний.
стислий, вибiрковий);

2) дослiдження засобiв художньоi
виразностi:



роль у TBopi; [3 МОВ 2.21, [3 МОВ 2.3l
знахоdumь у TeKcTi самостiйно i з допомогою вtIителя
слова" якi мають переносне значення, порiвняння.
епiтети, могафори (без вживання TepMiHiB); пояснюс ix
роль у TeKcTi. вuкорuсmовуе у власному мовленнi: [3
мов 2.2]. [з мов 2.3]
вtlзначсlе з допоN{огою вчителя настрiй, :}:rгальну.*

тональнiсть твору; [3 МОВ 2.4]

розрiзнюе. праыlльно лtазltвсtс жанри TBopiB. що
опрацьовчвitJIися пiд час навLIання (практично): [З
мов 2 l]
сал,tсlсmiйно вllзllача€ жанровi ознаки казок про тварин.
вiршiв. оповiдань: [3 МОВ 2.|f вuзначас жанровi

ознаки героiко- фантастичних казOк, байок. п'ес
iз допомогою вчителя; [3 МОВ 2.1]
ca.llocmiuHo вtlзначсlс головних персонажiв,- поясню€,
якi вчинки персонажiв е позитивни]\.rи, а якi
негативними: t3 МОВ Z.31 сац,tоспtiйно сmавumь
запumання до тсксту; [З МОВ 2.4]
вuс.lов.lюс здогадки щодо орiентовного змiстч твор!,
можливого розвитку подiй (до i пй час читання); [3
мов 2.1l

розулliс авторськy позицlю : як автор ставиться до
в.rинкiв персонажiв (ззображуваних подiй

допомогою вчителя); I3 мов 2,з], [з мов
2.4l
вuсповjtю€ оцiннi с}цження морального й естстичного
характsрy про подii, вчинки персонажiв, описи y
х\ножньом.ч TBopi; [3 МОВ 2.3]. [3 МОВ 2.4]
са.мосmiйно орi€нmу€mься у факгичноN.{у зп,riстi твору.
знахоdumь i поясttюл: ч ньом.ч слова-термiни: [3 МОВ
2.2]
вllзнача€ тему прочитаного тексту; [3 МОВ 2,1]. [З
мов 2 2]
вudiляе, пояснюс змiст графiЕIного MaTepiary,: [3 МОВ
261
поdiляе: текст на смисловi частини. всmанов-uос мiж
ними зв' язк и 1 B1lo кр е.1llл ю е новий науково-пiзнавальний
матерiал (з допомогою в.Iителя):
салtслсmiйно склаdае оловесний_ малюЕковий план до
нсвеликих за обсягом i нескчаднлтк за бу-довою
на\,ково-х),дожнiх TeKcTiB:
перес)ас змiст текст1'; [3 МОВ 2 2], [З МОВ
2.6]
переmворюс текстову iнформацiю у графiчцч (схеми.
таблицi); [3 МОВ 221, [З МОВ 2.6] вl4сло&пюс

особисте ставлення до прочитаного.

[з мов 2,4|

* розвиток .vMiHb видiляти в TcKcTi яскравi,
точнi, образнi вислови. художнi описи.
з'ясов_чвати ix роль 1 TBopi: допомагають
передати заrальну омоцiйнч тональнiсть
твору, вiдтворити в r,явi картини природи,
ii стан- мiсце подii: показати змiнr,
емоцiйного настрою псрсонажiв та iH.:

- розширення i поглиблення },явлень про
спiтgг, порiвняння, мотафору: ix роль 1,

TeKcTi:

- самостiйне знаходження \, TeKcTi слiв. що
мають переносне значення. пояснення ix
значень на прикладах.
використання ч власном\, N{овленнi засобiв
хr,дожньоi виразностi:

* формування yMiHb визначати настрiй,
зага!,Iьну тональнiсть твору;
3) дослйження жанрових особливостсй :

розвиток yMiHb самостiйно визначати.

усвiдомлювати жанровi особливостi TBopiB.

ЩО ВИВЧЕUIИСЯ:
* розширення та поглиблення знань та

1ъ,riнь про жанровi особливостi казок про
тварин, вiршiв (наявнiсть рими, рит1\{\,,
подiл на строфи * без вживання TepMiHy),
оповiдань:

спостереження за структ!рниN{и
особливостями героiко-фантастичних
казок (тасмничi- зачарованi. незвичайнi
мiсця, предмети, iстоти; надзви.rайна сила,
дивовижнi перетворення та iH.), байок
(невеликий за обсягом, здебiльшого
вiршований TBip. у яко\{у в гумористи.rнiй-

алегоричнiй формi зображчються
людськi вчинки, характсри. нсдолiки). п'ес
(драматичний TBip, написаний для
вистави);

-розвиток yMiHb правильно визна.tати i

називати гоповного персонажа твору.
аналiз\.вати ixHi вчинки. N{отиви поведiнки:
4) дiалогiчна взасьtодiя з тскстом:

- розвиток \,пliHb самостiйно ставити
запитання за змiстом тексту про фа*.
подiю, час, мiсце подii, героiв твор},:

розвиток yMiHb висловлювати смисrовi
здогадки щодо орiснтовного зплiстч твору.
можливого розвитку подiй з опорою на
заголовок, iлюстрацii, ключовi слова.
шляхом вiдповйей на запитання. якi
виникають _v читача по ход\, вдумливого
читання твор_у:

- ставлення письменника до зображчваних
подiй i вчинкiв персонажiв:
* розвиток v,lriHb висJIовлювати оцiннi



СУдження, поч},:гтя щодо подiЙ. вчинкiв
персонажiв_ описiв \, х\,дожньо,\r\ TBopi.

,Щослiдження побlцови i змiстl, на\,ково-
х}цожнього текст\,.

орiентчвання у факти.rномt, змiстi
твор\,, знаходження i пояснення слiв-
TepMiHiB;

- самостiйне визначення те]\,rи на\,ково-
х"чдожнього тексту;

- формl,вання yMiHb видiляти.
л,свйомлювати змiст графiчного матерiалч:
схем, таблиць. дiаграм: пояснювати. до
яких частин текст\- вони вiдносяться:
- розвиток yMiHb самостiйно здiйснювати
смислову компресiю тскстового шлатерiалt,.
визначати i подiляти текст на смисловi
частини. добирати заголовки, складати
словесний i малюнковий план.
вiдтворювати змiст тексту з опорою на
види планч;

формування yMiHb створювати
нескладнi схоми, таб"шцi з метою
iлюстративного супровод\,, вiдповiдного
текстового матерiал_у (з допоý{огою
вчителя):

РОЗВИтОк 1rMiHb висловлювати власне
ставлення до змiсту: пояснювати. якi факти
в на\ково-х}дожньомч TeKcTi зацiкавили
найбiльше. чим саме; що було новиьл та iH,

Оволодiваемо прийомами роботи з дитячою книжкою

пракmuчно розрiзtlяс дитячi книжки зтекстами
рiзних видiв, називае ocHoBHi теми дитячого ЕIитаннrI:

[3 МОВ 2.5], [З МОВ 2.4] са"цосmiйно
рсlзz-lяdае mа Пр о е н о з)) е opi ентовний
змiст незнайомоi книжки зопорою
на ключовi слова. iлюстративний та довiдково-
iнформацiйний апарат; [З МОВ 2.1I. [З МОВ 2.5]
поясню€, якi дитя.Ii кнюlкки найбiльше подобаеться
читати: формl,люе свiй читацький запит у бiблiотецi;
[3 мов 2.1|. [з
мов 2.5]
са,мосmiйно зdiйснюс вuбiр дитячих книжок вiдповiдно
до власних читацьких iHTepeci; [3 МОВ 2.5l
корuсmусп?ься пiд LIac вибору книжок, рiзними
iнформачiйниIчtи ресt,рсами дитячоt
бiблiотеки(самостiйно та здопомогою дорослого): [3
МОВ 2.1]. [3 МОВ 2.5l шс;tов:tюс емоцiйно-оцiннi
враження про прочитану книжкч; [3 МОВ 2 3.|. [З МОВ
2.4f склаdаскороткий вiдгук на прочитанч книжкч
(усно, з допомогою вчителя). [З МОВ З.ll, [3
мов з.3]

Розрiзнення дитячих книжок. якi мiстять
рiзножанровi, рiзнотемати.rнi хl:ожнi
твори, науково-пiзнаваqьнi тексти,
довiдковl, лiтератrр1,. дитяч\, перiо;икr .

Прогнозування орiентовного зллiст\,

дитячоi книжки з опорою на ключовi
слова. cTpyKTypHi елементи книжки.
опрацьованi в поперсднiх класах. а також
на анотацiю, вiдомостi про писы,{енника,
заголовки розлiлiв (наприклад. в повiстi-
казцi): вербалiзачiя cBoix прип\,щснь l,
коротком\ зв'язном\, вис.rовлсннi.
Форшrування yMiHb усно офорь,tляти свiй
читацький запит за такиN{ алгоритN{ом:
автор, назва кни}кки. енциклопедii; тема
чит€tння.
Усвiдомлений вибiр дитячоi книжки
(книжок) з числа запропонованих
бiблiотскарем; вибiр потрiбноi книжки ч
вiдкритому фондi бiблiотеки (iз
застосуванням знання алфавiту).
Користування рiзнотеллатичн и]\{и

книжковими виставка},lи. рекла]\,Iними



плакатами" [нтернет- рес}рсами бiблiсrгоки.
Розвиток yMiHb висловлювати власнi
вр:Dкення щодо прочитаноi книжки:
дiлитися з однолiтками, дорослиN{и
думками, що саме найбiльше сподобалося.
переконливо пояснювати. чому цю книжкv
варто прочитати, чим вона цiкава- якi
емоцii викликала- якi подii, описанi в
книжцi, нагадали ситуацii iз власного
життсвого досвiдч та iH.

Нав.rання складати короткий вiдгук на
прочитанч книжкч за алгоритмом.

Щослiджуемо i взасмодiемо з медiапродукцiсю

знас i поясню€ значеннlI поняття медiа; [3 МОВ
22l
розрiзняе види медiа за джерслами i
способами одержання iнформачii, [З МОВ 2.2]
аналiзvе медiатексти за крите-рiями-факти i
судхення про них: [З МОВ 2.2]

формулюс висновки за прочитаним,
поба.Iеним; [З МОВ 2.2]
зllас прirвила бсзпечноi поведiнки в
IHTepHeTi;
сmворюе (за вибором) медiа-прод_укт i поясню€
свiй вибiр; [3 МОВ 2.7], [3 МОВ
2.3l, [з мов 2 l]
пояснюе роль iлюстрацii як джерола розумiння тексту
[3 мов 2,4l

Сприймання" аналiз. iнтерпреташiя.

рефлексiя рiзних вцдiв медiа-продl,кцii:
вiзуальноi (текст. малюнок" фотоrрафlя);
аудiальноi (музика, радiо) , аулiовiзl,альнi
(ТБ, KiHo, анiмацiя IHTepHcT, гаджсги);
практичнi роботи з iлюстр},вання
медiатекстiв; створення медiапродукriв до
важливих дат i подiй (в KpaiHi. в родинi.
rсцaci).
Рольовi iгри. диктор. жчрналiст.
розповсюдж_чвач вiзуальноi iнформачii.

Перетворю€мо та iнсценiзусмо прочитане; створюемо власнi тексти

прudулrryс словесну картину за прочитаним твором;
[3 мов 2.7]
влlразно вllраэ!сас себе у груповик i колективних
i нсценiзацiях прочитаного;
dопов н юе m е кс пш (за opi с н mupa"llt t вч u m ел я) ;

проdовэtсус: diалсlе; [3 МОВ 2.7J
прudулlуе mексm за аналоziею dо прочlmаноzо:
mворчо переказ))€ прочllпlане, [3 МОВ 3 ] /, [3
моR 3 4J, [3 мов 3.2J
dоповнюс mексmu (зо орiснmuралltt вчumеля):
проdов,ж)2с diапоz: [3 МОВ 2.U
пpud1l.llllg mексm за ана.поzjсю dо прочumаноzо;
mворчо переказуе прочumане. [3 МОВ 3.I], [3
MOI] 3.1J, [3 мов 3.2]

Завдання на розвиток уяви в зв'язку з
прочитани},I. власниN{и спостереженнями:
вправи на комбiнчвання- акцентчвання
якоiсь виразноi. незвичайноi ознаки:
заохочення до вiдкриття невидимих i
непоrI},"тих у процесi LIитанн;I дiйств;
Iнтерпрегацiя iлюстрацiй до TcKcTiB;
прид_Yму,вання словесних картин:
аналiз тексту (абзацч) з м9тою його
доповнення, розширення (з допомогою
вчителя); пошчк}, незвичних образiв. слiв1
висловiв; створення
ситуацiй вибору,\чняп,{и творчих завдz}нь за
темою уроку.
Iндивiдуальне i колективне скIIадання нови\
кiнцiвок прочитанLж казок. оповiдань;
знаходження риý{ !, вiршах_ прид! \{} вання
ланцюжкiв римованих c"riB: створення
творчих персказiв i TBopiB за ана.-lогiсю:
складання розповiдей вiд iпleHi одного з
персонажiв; практичне засвоення ("ч

спiвпраui з вчителем) прийомiв складання



казок, загадок, лi.Iилок: (iгровi сиryаuii за
прочитаним: <0Кивi> картини. сценки.
iнсценiзацiя TeKcTiB). викон6}ння творчих
завдань на ocHoBi сприймання рiзних

iB мистецтва (з допомогою вчителя).

3 клас
NIовно-лiтературна освiтня галузь

Iноземна мова
пояснювальна записка

Головна мета навчання iноземноi мови у початковiй школi полягас у формуваннi в

учнiв комунiкативноi компетенцii, що забезпечу€ться лiнгвiстичним, мовленн€вим l

соцiокультурним досвiдом, узгодженим з вiковими можJrивостями молодших школярiв.
Початковий етап навчання iноземноi мови у су{асному загальноосвiтньому

навччшьному закладi надзвичайно важJIивий, оскiльки в цей перiод закJIадаються
психолiнгвiстичнi основи iншомовноi комунiкативноi компетенцii, необхiднi та достатнi
для подаJIьшого it розвитку й удосконалення. Тут вiдбува€ться становлення засад для

формування iншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографiчних
навичок, а також yMiHb сприймати на слух, говорити, читати й писати у межах
визначених програмою результатiв навчально-пiзнавальноi дйльностi учнiв.

Змiст навчання iноземноi мови у початковiй школi добирасться вiдповiдно до
психо-фiзiологiчних особливостеЙ учнiв молодшого шкiльного BiKy.

У початковiй школi важJIиво зацiкавити учнiв вивченням iноземноi мови,
викJIикати в них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхiднiсть володiння
iноземною мовою як засобом мiжкультурного спiлкування.

Завдання iноземних мов у реалiзацil мети початковоi загальноi середньоi
освiти. Змiст навчання забезпечу€ться еднiстю предметного, процесуального та
емоцiйно-цiннiсного компонентiв i створюеться на засадах оволодiння iноземною мовою

у KoHTeKcTi мiжкультурноi парадигми, що передбача€ навчання мови народу, який нею
опiлкуеться, та ознайомлення з його культурою. Такий пiдхiд зумовлюе формування
готовностi до мiжкультурноi комунiкачii у межах типових сфер, тем i ситуаuiй
спiлкування, визначених навч:Lльною програмою. На кiнець 4-го кJIасу учнi досягають
рiвня А1. Цi piBHi характеризують результати навчzlJIьних досягнень у кожному видi
мовленневоi дiяльностi та узгоджуються iз Загальноевропейськими Рекомендацiями з

мовноi освjти: вивчення, викгIадання, оцiнюваннJI.
Завдання поляга€ у формуваннi BMiHb:

здiйснювати спiлкування в межах сфер, тем i ситуачiй, визначених tlинноЮ

навччlльною програмою;
о розумiти на слух змiст автентичних TeKcTiB;
. читати i розумiти автентичнi тексти рiзних жанрiв i видiв iз рiзним piBHeM

розумiння змiсту;
. здiйснювати спiлкування у письмовiй

поставлених завдань;
формi вiдповiдно до

адекватно використовувати досвiд, набутий у вивченнi рiдноi мови та iнших



навчztльних предметiв,
. використовувати у разi потреби невербаJIьнi засоби спiлкування за умови

лефiциту нzulвних мовних засобiв,
. критично оцiнювати iнформацiю та використовувати ii для рiзних потреб;
о висловлювати своi думки, почуття та ставленнrI;
. ефективно взасмодiяти з iншими усно, письмово та за допомогою засобiв

електронного спiлкування.

ФункцiТ iноземних мов у реалiзацii мети початковоi загальноi
середньоТ освiти

У проuесi навчання iншомовного спiлкування комплексно решriзуються ocBiTr
виховна i розвивальна функцii.

Освiтня функцiя спрямована на:
о усвiдомлення r{нями значення iноземноi мови для життя у

мультилiнгв€lJIьному та полiкультурному cBiToBoMy просторi;
. оволодiння знаннями про культуру, iсторiю, реалiт та традицii kpaiH

виучуваноi мови;
. залучення учнiв до дiалогу культур (рiдноi та iншомовноi);
о розумiння власних iндивiдуальних особливостей як

психофiзiологiчних засад дJIя оволодiння iноземною мовою;

формування вмiння використовувати в разi потреби рiзноманiтнi стратегii
для задоволення власних iншомовних комунiкативних HaMipiB (працювати з
пiдручником, словником, довiдковою лiтературою, мультимедiйними засобами тощо).

Виховна функцiя сгtрия€:
. формуванню в y^lHiB позитивного ставлення до iноземноi мови як засобу

спiлкування, поваги до народу, носiя цiсi мови, толерантного ставлення до його
культури, звичаiв i способу життя,

о розвитку культури спiлкування, прийнятоi в сучасному цивiлiзованому
суспiльствi;

о емоцiйно-цiннiсному ставленню до всього, що нас оточу€;
о розумiнню важJIивостi оволодiння iноземною мовою i потреби користуватися

нею як засобом спiлкування.
Розвивальна функцiя сприя€ розвитку в учнiв:
. мовних, iнтелектуаJIьних i пiзнава-гtьних здiбностей,
. готовностi брати )п{асть в iншомовному спiлкуваннi;
. потребу подzlJIьшого самовдосконаJIення у сферi використання iноземноТ

мови;
о здатностi переносити знання й умiння у нову ситуацiю шляхом виконання

проблемно-пошуковоi дiяльностi,
Компетентнiсний потенцiал галузi <<Iноземнi мовп> у початковiй школi
Провiдним засобом реалiзаuii вказаноi мети е компетентнiсний пiдхiд до

органiзацii навчання у загаJIьноосвiтнiй школi на ocнoBi клlючових компетентностей як
результату навчання.



Ключовi
компетентностi

компоненти

1 спiлкчвання
державною (i рiдною
у разi вiдмiнностi)
N{овами

Умiння:
використовувати лкраiнознав.Iий компонент в 1cix видах
мовленевоi дiяльностi;
засобами iноземноi N{ови попуJuIризувати YKpaiHy,, yкpaiнcbкy
мовч, культ}ру, традицii.
Ставлення:
. гордiсть за YKpaiHy,, ii мову та кульцру:
. розу,lлiння потреби популяризувати YKpaiHy у cBiTi засобаплл
iноземних мов;
. готовнiсть до мiжкчльтч,рного дiалогч.

2 Спiлкування
iнозеплними моваI4и

Реалiзчсгься через предметнi компетентностi.

3 математи.rна
компетентнiсть

Умiння:
о розв'яз!ъати ком\,нiкативнi та навча,тьнi проблеми. застосов\,юLIи

логiко-математичний iнтелект.
Ставлення:
. готовнiсть до пошуку рiзноманiтнlтх способiв розв'язання

комунiкативних i навчмьних проблем.
4

коil{пOтснтностl Y
природничих начках i
технологiях

OcHoBHi Умiння:
. описувати iноземною мовою природнi явища, аналiз.чватита

оцiнювати ix роль \,життедiяльностi людини.
Ставлення:
о iHTepec до природи та почуття вiдповiдальностi за iiзбереження

5 Iнформацiйно-
цифрова
компgтентнiсть

Умiння:
. вивчати iноземну MoB\I з використанням спецiальних програмних

засобiв. iгор. сочiмьних мсреж:
. створювати iнформацiйнi об'екти iноземними мовами.
о спiлкуватися iноземною мовою з використанням iнфорплацiйно-

комчнiкацiйних технологiй,
. застосовувати IKT вйповiдно до поставлених завдань.
Ставлення:
о готовнiсть дотримуватись мережевого етикет_ч.

6 умiння вчитися
\,продовж життя

Умiння:
о самостiйно працюваш з пiдрlчником. шукати HoB.v iнформацiю з

рiзних джерел та критично оцiнювати iii
. органiзовувати свiй.lас i навчальний простiр:
о оцiнювати власнi назчальнi досягнення.
Ставлення:
. впевненiсть у,спiлкуваннi iноземною мовою:
. подолання власних мовнихбар'срiв:
. нчllтолегливiсть;
. вн},грiшня мотивацй та впевненiсть в _чспiх\,.

7 Iнiцiативнiсть i
пiдприемливiсть

Умiння:
. iнiцiювати усну, писемнч, зокреN{а онлайн взаемодiю iноземною

мовою для розв'язання конкрgтноi життевоi сиryацii.
Ставлення:
. дотримання етичноi поведiнки пiд час розв'язанняжитгевих

сиryачiй;
о комунiкабельнiстьтаiнiцiативнiсть,
. креативнiсть.



8 Соцiацьна та
громадянська
компgгентностi

Умiння:
о формутювати власн.ч позицiю;
о спiвпрацювати з iншими на результат, спiлкуючись iноземною

L{овою.
Ставлення:
. толерантнiсть у спiлкчваннi з iншими.

9 обiзнанiсть та
самовираження у
Сфсрi кl,льтлри

Умiння:
. висловлювати iноземною мовою власнi поч\"ггя. переживання i

судження.
Ставлення:
. усвiдомлення цiнностi к\льц,ри Jля.iIюдиниi сr,спiльства:
. повага до багатства i розмаi'ття кyльтчр.

10 Екологiчна грамотнiсть
i здорове життя

Умiння:
пропагувати здоровий спосiб житгя засобами iноземноi мови.

Ставлення:
о сприймання природи як цiлiсноiсистсми.
о готовнiсть обговорювати питання. пов'язанi iз збереженням

навколишнього середовища;
вiдповiдальне ставл9ння до власного здоров'я та безпеки

TaKi ключовi компетентностi, як умiння вчитися, iнiцiативнiсть i пiдприемливiсть,
екОЛогiчна грамотнiсть i здорове життя, соцizrльна та громадянська компетентностi
МОЖУТъ формуватися вiдразу засобами ycix навчальних предметiв i е метапредметними.
ВИОкРемлення в навчаJIьних програмах таких iнтегрованих змiстових лiнiй, як
КЕкОлогiчна безпека та стаJIий розвиток), (Громадянська вiдповiдальнiсть)), кЗдоров'я i
беЗПека>,кПiдприемливiсть та фiнансова грамотнiсть) спрямоване на формування в

Учнiв Здатностi застосовувати знання й умiння з рiзних предметiв у реальних життевих
СиТУацiях. Iнтегрованi змiстовi лiнii реалiзуються пiд час вивчення iноземноi мови у
СПеЦiаЛiЗОВаних школах iз поглибленим вивченням та у загzlJlьноосвiтнiх навчальних
ЗаКJIаДах. liяльнiсть та умiння iз змiстових лiнiй добираються вiдповiдно до
КОМУНiКаТиВнОi шотреби, тематики ситуативного спiлкування, BiKy та рiвня
пiдготовленостi учнiв.

Iнтегрованi змiстовi лiнii та opi€HToBHi способи ii реалiзацii
у початковiй школi

ЗмiСтова лiнiя <Екологiчна безпека та стzlJIий розвиток) спрямована на
формування основ соцiальноi активностi, вiдповiда-гrьностi та екологiчноi
СВiДОмостi, готовностi брати участь у вирiшеннi питань збереження довкiлля i
розвитку суспiльства.

Засобами iноземних мов учнiв орi€нтують на:
о сприймання природи як цiлiсноi системи;
. взаемозв'язок людини й навколишнього середовища;
о готовнiсть обговорювати питання, пов'язанi iз збереженням

навколишнього середовища;
РеалiЗацiя змiстовоi лiнii кГромадянська вiдповiдальнiсть> сприJlс

фОРмуванню основ вiдповiд:tльного ставлення до громади i суспiльства.



Засобами iноземних мов yrHiB орiентують на умiння:. усвiдомлення дитиною власних прав iобов'язкiв;
о формування толерантного ставлення до iнших,
о умiння спiвпрацювати та приймати спiльнi рiшення.

Реалiзацiя змiстовоi лiнii кЗдоров'я i безпека> сприя€ формуванню
безпечного житт€вого середовища та основ здорового способу життя,

Засобами iноземних мов учнiв орiентують на:
. розумiння правил безпечноi поведiнки,
о усвiдомлення впливу шкiдливих звичок на здоров'я людини,
. дотриманнrI здорового способу життя.

ЗМiСтОва лiнiя <Пiдприемливiсть та фiнансова грамотнiсть> спрямованана розумiння
практичних аспектiв фiнансових питань.

Засобами iноземних мов учнiв орiентують на:
. усвiдомлення власних фiнансових потреб;
о продукування iдей та Тх реалiзачiю;. умiння визначати прiоритети та планувати дii.
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Я, моя родина i
друзi

Розумiе важливiсть
допомоги батькам
та розповiдае про
cBoi обов'язки,

Виявляе
вiдповiдаqьне
ставлення до
власного здоров'я.

Виявляе iнiцiативу
та вiдповiдальнiсть
.v плануъаннi
робочого дня.

Оцiнюе власнi
вчинки та вчинки
iнших людей.
Вибудовус
товариськi
стосунки з

оточуючими
людьми.

Вiдпочинок i
дозвiлля

Розчмiе
необхiднiсть
приведеннJI в
порядок мiсця
вlдпоLIинкч,

Враховуе д}мку
товаришiв при
виборi того чи
iншого виду
вlдпочинк\,,

Розумiс базовi
правила безпе.rноi
поведiнки.



Природа та
навколишн€
середовище

Щiнус та
бережливо
ставиться до
природи.

Висловлюсгься про
важливiсть
допомоги тваринаN{
та збереження
природи.

Людина Розумiе наслiдки
нерацiональних
дiй людини на
навколишне
середовище.

Виявляе
толерантне
ставлення до
людей.

розпiзнае
позитивнi та
негативнi чинники,
що впливають на
здоров'я людини.
роз_чплiе важливiсть
дотримання правил
гiгiени, р}хового
режиму та
фiзичного
навантzDкення.

помешкання Розу,мiе
необхiднiсть
дотримання
чистоти та порядкч
у власноN{у
помешканнi.

Харчування Розрiзняе здоров_у
та шкiдливу iDKy

Складае просте
меню з корисних
продуктiв.
Рацiонально

розподiляе кошти
пiд час покупки.

1одорож Виявляе цiннiсне
ставлення до
природи пiд час
подорожi.

Обирае безпечний
шлJ{х перес"чвання.

Обирае
оптима"rьний вид
транспортч.

Lвята и
цраличii

Розумiе
необхiднiсть
планування
покупок на
святкчвання ч
межак бюджетч

lIKo-,ra та
лкiльне життя

Використовус
модель поведiнки.
яка не суперечить
правилам
шкiльного життя.



Загальнi очiкуванi результати навчально-пiзнавально[ дiяльностi учнiв
(Комунiкативна компетентнiсть)
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PiBHi та дескриптори володiння iноземною мовою
вiдповiдно до Загальноевропейських Рекомендацiй з MoBHoi освiти:

вивчення, викладанняо оцiнювання

3 клас
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Розумiе повiльне та чiтке мовлення з довгиь{и пауз:rми з€lдля полегшення
.чсвiдомлення змiсту поч\"гого.

Розумiе конкретну iнформачiю (наприклад, про мiсце або час) у знайомому
повсякJенном\, KoHTeKcTi. якщо ]\{овJення повiльне та чiтке.
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РОЗупliе д},же KopoTKi, простi тексти. читаюrIи iK пофразово, впiзнаючи знайоплi
iMeHa, слова та ocHoBHi фрази. перечитчючи за потреби,
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ВЗаемодiе у простий спосiб, але комунiкацiя повнiстю залежить вiд повторення в
УПОВiЛЬненом1, темпi, перефразl.вання та доповнення.

Ставить i вiдповцае на простi запитання. iнiцiюе i вербально реаг},€ на простi
твердження" якi стосlrються нагальних потреб i дlяtе знайомих тем.

ф.:
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Пише KopoTKi фраз" для надання базовоi iнформацii (iм'я. адреса, родина). в
анкет або записцi, використовуючи словник.
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ВСтановлюе базовий соцiальний контакт онлайн, вживаючи найпростiшi ввiчливi форшли
вiтання та прощання.

Розмiщуе простi онлайн вiтання. вживаючи ocHoBHi формульнi вирази.

РОЗмiщу,С онлайн простi KopoTKi твердження про себе, якщо ix можна вибрати з меню
та/ або скористатись онлайн перекладачем.
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пролукуе корOгкi фрази про себе. надаю.Iи базову персональну iнформаlliю (напр..
iм'ял адреса, родина, нацiональнiсть)
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Надае базову iнформачiю в шлсьмовiй формi (наприклад, iм'я, адреса.
нацiональнiсть), з п.{ожливим використанням словника.

KoHKpeTHi очiкуванi результати
вiдповiдно до Загально€вропейських

навчаJIьно-пIзнаваJIьноТ дiяльностi учнiв
рекомендацiй з мовноi освiти, вивчення,

викJIадання, оцiню BaHHrI (Комунiкативна компетентнiсть)
навчальна

значають вчи
програма е результати за кJIасами

tsизначають вчител1, сн ись на кlнцевий результат.
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Комунiкативнi умiння

PiBeHb та дескриптори володiння iноземною мовою на
кiнець 3-го класу
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В цiломч Розумiе повiльне та чiтке мовлення з довгиN{и па!зап{и
задля полегшоння усвiдомлення змiсту, поч}"того.

Розумiс KoHKpeTHv iнформачiю (наприклад. про мiсце або
час) у знайомомч повсякденному KoHTeKcTi. якщо
мовлення повiльне та чiтке.

Розумiння розмови мiж
iншими людьN{и

розуп.riе деякi слова та вирази, коли люди говорять про
себе, родину, школу, хобi або оточення, якщо мовлення
повiльне й чiтке.
Роз\,мiс слова та KopoTKi речення, сJýхаючи прост_ч

роз\{ову (наприrстад. мiж покупцем i продавцем ч
магазинi). якщо мовлення повiльне й дчже чiтке,

Слlхання наживо Розуп,riс в загапьних рисах дуже прост_у iнфорплачiю" яка
пояснюегься у передбачуванiй ситr,,ацii (наприклад, на
eKcKypcii), якщо мовлення д\,жс повiльне й чiтке з
триватими паузами час вiд часl .

Слlхання оголошень
iнструкцiй

РОЗl'Пliе iнстрl,кцii_ якi даються ретельно й повiльно.
викон\,с KopoTKi. простi вказiвки.
Роз\,мiе, коли хтось повiльно й чiтко розповiдае, де
знаходиться предмет, якщо той перебчвае в
безпоссрс.lньом\, oTo.1eHHi.
Розумiе числа, цiни та час. якщо вони повiльно й чiтко
оголошчються через г\чномовець (напртклад- на вокзалi
або в магазинi).



Слlхання радiо та
аlцiозаписiв

Виокрспллюе конкрgгну iнфорплачiю (наприклад- мiсцс та
час) з коротких а_чдiо- та вiдеозаписiв на знайопл1,
повсякденнч тематикч. якщо мовлення повiльнс та чiтtсе,

Аlдiо-вiзуальне
сприймання
(телепрограми, фiльми.
вiдеозаписи)

Щескриптори вiдс}тнi
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В цiлоплч Розу,мiе д},же KopoTKi, простi тексти, читаючи ix
пофразово, впiзнаю.rи знайомi iMeHa. слова та ocHoBHi
фрази. перечитуючи за потреби

Читання кореспонденцii Розум е коротк1 простl повlдомленнll на листlвках
Розчмiс lcopoTKi, простi повiдомлення (наприклад.

розмiщснi в соцN{ережах або отриманi на слектронн\,
скринькч) з пропозицiею зустрiтися в певноплч мiсцi в
певний час.

Читання для орiентrlвання Впiзнае знайомi iMeHa. слова i базовi фраз" з простt{х
оголошень v найпоширенiших повсякденних сит\,ацiях.
Розумiе iнформацiю в пчтiвниках по торгових центрах
(наприклад. iнформачiю про розташування вiддiлiв) та
вказiвниках (наприклад. tr,tiсцезнаходження лiфтiв).
Розумiе базовч iнформачiю у готелi (наприrсчад. години
подачi снiданку).
Знаходить i розумiе просlч, важJIиву iнформачiю в

реклаплi. програмж заходiв. листiвках та брошr,рах.
Читання для отримання
iнфорплачii та
арг},ментчвання

Розуплiе основний змiст простих iнформацiйних llaTcpiaлiB.
особливо за HaJIBHocTi iлюстрацiй.
Розl,мiс KopoTKi тексти зi сфери особистих iHTepeciB
(наприклад, новини про спорт" мvзик\,. подорожi тощо),
написанi простими словами з iлюстрацiяý{и LIи \{алюнкаN{и

Читання iнстрчкцiй Розумiе короткий письмовий опис N{аршрlту (як дiстатися
з п}тIкту А до п_ункту Б).

читання для зurдоволення Розу,мiе KopoTKi iлюстрованi розповiдi про повсякдснне
життя. написанi простими словами.
Роз.чмiе в зага-qьних рисах KopoTKi iлюстрованi оповiдання,
якщо зображення допомагають здогадатися про зллiст
TeKcTv,

ф.=
ЫlsF,а

В цiломч Взаемодiс у простий спосiб. але комунiкацiя повнiстю
залежить вiд повторення в _уповiльненом\ теллпi-
перефразчвання та доповнення.
Ставить i вiдповiдае на простi запитання. iнiцiюс i
вербально реагуе на простi твордження, якi стосчються
нагальних потреб i дуже знайоN{их TeN{.

Бесца, диск\,,сiя та
розуплiння
спiврозпловника

Розl,п,riс повсякденнi вирази. що використов\,ються для
задоволсння простих конкротник потреб. якщо
спiврозл.ловник доброзиtIливо звертаеться безпоссредньо до
нього/неi, за необхiдностi повторюс сказане, а мовлення
чiтке й повiльне_
Розl,мiе ретельно й повiльно артикчJIьованi залитання та
iнструкцii, зверненi безпосередньо до нього/неi.
дотрим\,еться простих вказiвок.
Розуьлiе повсякденнi вирази, вживанi для задоволсння
простих потреб певного типч, якщо спiврозмовник
доброзичливо звертаеться безпосередньо до нього/неi, за
необхiдностi повторюс сказане. а мовлення чiтке й
повiльне.



Бере \-lacTb у простiй розмовi фактологiчного характер!, на
передбаччвану тем,ч (наприклад, рiдна KpaiHa. родина
школа тощо.
Представляеться та використовr,с простi вирази для
привiтання i
Питас, як справи й вербально реагус на новини.
Спiлкl,сгься про yподобання у спортi. iжi тощо,
використовчючи обплежений дiапазон N{овних засобiв.
якщо спiвроз},Iовник звертаеться безпосередньо до
нього/неi. а ь{овлоння .riTKe та повiльне.

Щiлеспрямована
спiвпраця

Роз,чмiе запитання та iнструкцii, якщо спiврозмовник
звертаегься безпосередньо до ньогоlнеi- а пrовлення чiтке
та повiльне.
Виконуе простi iнстрчкцii, що включають rlac, лriсцс.lисла
тощо.

Отримання ToBapiB та
послYг

Просить дати певний предмет (наприклqд, р}чку, яблуко)
ння спiврозмовника.

Просить про посл!тч. використовуючи простi вирази
(наприклад: дати пити, вiдчинити BiKHo).

ями чисел- кlлькостl_

Обмiн iнформачiею Ставить та вiдповЦае на простi запитання, продукуе та
верба_lrьно реагуе на простi твердження, що стосуються
нагальних потреб чи дуже знайомих тем.
Ставить та вiдповiдае на заIIитання про себе та iнших
людей (наприклад, мiсце проживання. знайомi).
Визна.rае час. використовчючи TaKi фрази, як насц.пного
тижня- минулоi п'ятницi, ч листопадi, третя година.
Повiдомляе числа. кiлькiсть та BapTicTb у обмежений
спосiб.
Називае колiр одягу або iнших знайомих цrсдплетiв, а
також запитче про iхнiй колiр .
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В цiлому, Запитче та надае особист.ч iнформацiю ч письмовiй формi,
листtъання Пише за допомогою словника повiдомлення й онлайн

дописи, що складаються з низки дрке коротких речень про
хобi, чподобання, вживаючи простi слова та формl,льнi
вирази.
Пише KopoTKi простi листiвки.
Пише KopoTKi простi повiдошллення др},зям (наприклад.
qЩ!С), надаючи iM iнформацiю або запитуючи про щось,

записки, повiдомлення,
бланки

Пише числа та дати, свое iм'я, нацiональнiсть. адресч- BiK-
дату народження або прибл-rгя до краiни тощо (наприклад.
_у реестрацiйному бланку готелю.
Залишае простi повiдомлення/записки, наприклш, про те,
цуди пiшли та коли повернчться (Пiшов у магазин.
Повернус! о 5 годинi).

В цiлому Пише д!.же простi повiдомлення та онлайн дописи, яrсi
складаються з низки коротких речень. Здiйснюе простi
онлайн п_окчпки та робить заявки пiд наглядоN{ дорослих.

онлайн спiлклъання та
дискусiя

пишс за допомогою онлайн перекладача д\же простi
повiдомлення та онлаi,iн дописи. якi складаються з низки
дуже коротких реIIень про хобi. уподобання тощо.



Використовче простi слова, сп,rайлики та формульнi
вирази" стисло реагуючи на простi онлайн дописи.
вбулованi посилання та медiа-об'екти, але на подапьшi
Koш.reHTapi вiдповiдае лише стандартними виразами подяки
чи вибачення,

Щiлеспрямована онлайн
спiвпраця

Оформлюе пiд наглядоN{ дорослихi простi онлайн-покчпки
та заJIвки, надаючи базову iнформачiю про себо (iм'я, е-
mаil адреса чи номер телефонч).

Ф

!
цо

б
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В цiлому Бrпдус простi, здебiльшого вiдокремленi фрази про людеЙ i
мiсця.

Тривалий монолог: опис
власного досвiду

Описуе себе, те, що робить, плiсце. де живе
Описуе простi аспекти свого повсякденного життя за
допо]\{огою низки простих речень, використовl,ючи простi
слова та фрази, якщо мае змог\, заздалегiдь пiдготyватися.

цо

Ф
(.)

Тривалий монолог:
надання iнформачii

Описуе за допоN{огою простих слiв, виразiв та кцiше
прсдмsт чи м€Lтюнок-показу,ючи його iншим, якщо N.{ae

змогу заздалегiдь пiдготуватися.
Тривалий монолог:
обrр_унц,вання власноi
д\,л,lки

,Щескриптори вiдсlтнi

Вистчп перед а_yдиторiею ,Щескриптори вiдсчтнi

a,
Ф

В цiлом1, Надае у письмовомy виг,-lядi iнформачiю про себе
(наприклад. уподобання, родина, домашнi улюбленцi).
використов\ючи простi слова та вирази.
Пише простi фраз" та речення.

Творче письмо Пише простi фрази та реченнJl про себе та уявних людей.
про те, де вони живrч,ть i що роблять,
Описус KiMHary дуже простими словами.
Використовуе простi слова та фрази для описl,предметiв, з
якими стиметься у повсяк*lенном\, життi (наприклад-
колiр машини, ii розмiр),

cHToBHl парамет и навчально-пiзнавальних досягнень yчнiв
Умiння Клас

3

Сприй:иання на сл\.х
(Аудiювання)

Обсяг просл}ханого y записy матерiалу (v межах)
1,5-2 хв 2кв

Зоровс сприймання
(Читання)

Обсяг одного тексту в словах (у.- межах)
80_ 1 00 100_150

Усна вlиеплодiя
(!iалог)

Висловлення кожного спiврозпловника у реплiках, правипьно
оформлених \, мовном\,вiдношеннi (у межах)

4 5

Усне продукчвання
(Монолог)

Обсяг висловлення у реIIеннях (у межах)
4-5 5-6

Писемне продук!ъання
(Письмо)

Обсяг письмового повiдолллення i,словах (у межах)
25-40 40_50



Англiйська мова
Навчальна програма € рамковою, а вiдтак не обмежуе дiяльнiсть учителiв у виборi

порядку вивчення та змiсту кожноi теми. !еякi теми можуть вивчатись iнтегровано,
наприкJIад, Я, моя родина i друзi * Свята й традицii, Я, моя родина i друзi * Помешкання.

Мовний iHBeHTap е орiентовним i добираеться вiдповiдно до комунiкативноТ
ситуацii, потреб учнiв та принципу концентричного навчання. BiH не е метою навчання,
тому й не розгляда€ться як oкpeMi лексичнi або граматиLIнi теми.

Розпочинаючи вивчення iноземноi мови, y.rHi початковоi школи ще не достатньо
вОлОдiють лiнгвiстичними поняттями рiдноi мови. Тому граматичнi структури
ЗаСВоЮЮться iмлiцитно пшшяхом сприЙмання мовленнсвих зразкiв у комунiкативних
ситуацiях. Бiльшiсть граматичного матерiалу вивчаеться на piBHi лексичних одиниць.
учнi засвоюють okpeMi граматичнi явища у мовленневих зразках, i iM не потрiбно
пояснЮвати морфологiчнi та синтаксичнi зв'язки мiж частинами мови або структурними
одиницями, що входять до зразка.

3 клас
Загальнi характеристики ситуативного спiлкування

Тематика ситуативного
спiлкyвання

Мовний iHBeHTap - лексичний
дiапазон

Мовленневi функцii

Я. моя родина i лрузi члени родини числадо l00
BiK старших .tлснiв родини rticue
проживання
щоденнi обов'язки

привiтатися
попрощатися
вибачитпся
подякувати
представити себе/когось;
називати/описувати когось/щось
ставити запит:lннrl i вiдповiдати
на них
розlмiти та виконувати простi
вказiвки/iнстрl,кцi i7команди
вiтати зi святом

Вiдпочинок i дозвiлля ]ахоплення
)озваги

Пюдина зовнiшнiсть людини
професii

Iомешкання цlм
квартира
иоя кiплната

Iомошкання цlм
квартира
иоя KiMHaTa

Харчування пос.чд
пазви прод1,,ктiв

Природа та навколишне
]средовище Украiни та
tpaiH виtччваноi мови

,Iогода та вибiр одяг_у

.ryироднi явища

]вята та традицii Украiни
га KpaiH виу.rуваноi мови

иlсяцl
иiсце. дата. час проведення
:вята, подii

JJкола faB.I€UIbHl предмети
)озклад
tлюблений предмgт



Мовний iовнии lHBeHTa матика
Категорiя Структура

Clatrse thсrе is(n't)/are(n't)
Coniunction basic connectors'but/and/or'
Detertrriner 'а,/ап' r,vith.iobs

'some' and'an.v' in questions and negative statements
'hor,v' questions fоr time, measuroment, size апd quantity

Noun irrеgulаr nouns - рlurаl
' 'S' for possession

Preposition basic prepositions of place and directiorr
Рrопоuп obiect реrsопаl pronoun
VеrЬ present simple fоr daily routines" Йcts and statcs

regular/irregular past simple for finished time
r.las/were witlr complemerrt

Математична освiтня галузь Математика
пояснювальна записка

3 клас
Математична освiтня галузь N[атематика

пояснювальна записка
NIетою навчання математики с рiзнобiчний розвиток особистостi дитини та ТТ

свiтоглядних орiентацiй засобами математичноI дiяльностi, формуваннrI математичноI й
iнших кJIючових компетентностей, необхiдних iй для життя та продовження навчання.

.Щосягнення поставленоТ мети передбача€ виконання таких завдань:
- фор*ування в r{HiB роз}мiння ролi математики в пiзнаннi явищ i закономiрностей

навколишнього cBiTy;
- формування у дiтей досвiду використання математичних знань та способiв дiй дгrя

розв' язування навчаJIьних i практичних задач;
- розвиток математиt{ного мовлення r{нiв, необхiдного для опису

математичних фактiв, вiдношень i закономiрностеЙ;
- формування в rIHiB здатностi мiркувати логiчно, оцiнювати KopeKTHicTb i

достатнiсть даних для розв'язування навчальних i практичних задач.
Реалiзацiя мети i завдань початкового курсу математики здiйснюеться за такими

змiстовими лiнiями: (Числа, дii з числами. Величини)), <Геометричнi фiгури>, <<Вирази,

piBHocTi, HepiвHocTi>, кРобота з данимиD, кМатематичнi задачi i дослiдження).
Змiстова лiнiя <<Числа, дiТ з числами. Величини>> охопJIю€ вивчення у l * 4 класах

питань нумерацii цiлих невiд'емних чисел у межах мiльЙона; формування навичок
виконання арифметичних дiй додавання i вiднiмання, множення i дiлення;
ознаЙомлення на практичнiй ocHoBi зi звичайними дробами, вимiрювання велиtlин;
оперування величинами.

Змiстова лiнiя <<Вирази, piBHocTi, HepiBHocTi>> спрямована на формування в учнiв
уявлень про математичнi вирази * числовi та зi змiнною; piBHocTi i рiвняння, числовi
HepiBнocTi та HepiBнocTi зi змiнною; про залежнiсть результату арифметичноi дiI вiд



змiни одного з ii компонентiв. Щя змiстова лiнiя € пропедевтичною до вивчеtlня
а-гrге браiчного матерiалу.

Змiстова лiнiя <<Геометричнi фiгурш нацiлена на розвиток в yrHiB просторових
уявлень; формрання здатностi розрiзняти геометричнi фiгури за iх iстотними ознаками;

формування практичних yMiHb булувати, креслити, моделювати й конструювати
креслярських iHcTpyMeHTiB. IJягеометричнi фiгури вiд руки та за допомогою простих

змiстова лiнiя ма€ пропедевтиtrний характер.
Змiстова лiнiя <<Робота з даними>> передбача€ ознайомлення учнiв на практичному

piBHi з найпростiшими способами видiлення i впорядкування даних за певною ознакою.
Змiстова лiнiя <UIатематичнi задачi i дослiдження) спрямована на формування в

учнiв здатностi розпiзнавати практичнi проблеми) що розв'язуються iз застосуванням
математичних методiв, на матерiалi сюжетних, геометричних i практичних задач, а також
у гtроцесi виконання найпростiших навчальних дослiджень.

flo програми кожного кJIасу подано орiентовний перелiк додаткових тем для
розширеного вивчення курсу. Додатковi теми не е обов'язковими для вивtlення. Учитель
може обрати oKpeMi теми iз пропонованих або дiбрати теми самостiйно з огляду на
методичну доцiльнiсть та пiзнавальнi потреби учнiв. Результати вивчення додаткових
тем не пiдлягають оцiнюванню,

{освiд математичноi дiяльностi застосовуеться у вивченнi iнших предметiв (ocBiTHix
галузей) шляхом використання )aчнями математичних методiв чи iнших заообiв для
пiзнання дiйсностi. Рекомендовано раз на два тижнi проводити уроки для органiзацiТ та
виконання мiжпредметних навч навчzLгIьних проектiв, Mi нi-дослiджень тощо.

3 клас

Очiкуванi результати навчання здобувачiв освiти змiст навчання

Числа, дii з числами. Величини

вidплворюе послiдовнiсть чисел !, межах тисячi: [З
МАО 4.2] чumас i запtлсус LIислаэ 1,творюе ЕIисла

рiзнип,rи способами: [З МАО 4.2]
вl!знс!ча(: розрядний склад трицифрового числа: [3
МАО 4.2l вuзначас загiL,Iьну кiлькiсть сотень,
десяткiв. одиниць у числi; [З МАО 4 2]
поdас числа у виглядi суми розрядник доданкiв: [З
мАо 4.2]
порiвнюr: числа рiзними способами; [З МАО 4 2l
Bllаoтyc додавання та вйнiмання, N{ноження i дiлення
на ocHoBi ну"мерачii чисел: [3 МАО 4 Зl
волоdiс навuчкою усного додавання i вiднiлrання
круглих чисел; [3 МАО 4.3]
обчlлс-lюе усно зрrIним для себе способом; [З МАО
4.Зl во,поdiе навичкою письNIового додавання i
вiднiмання чисел у межах !000; [3 МАО 4,З]
про?нозус розчльтат додавання та вiднiмання. [З МАО

1.3]

Ну,шrерацiя чисел,v межах тисячi.

,Щ Множення i дiлення tIиссл.

Табличне множення i дiлення.
Особливi випадки множсння i

дiлення.



перевiря€ правильнiсть об.Iислень: [3 МАО 3 Зl. [3 l

МАО 3.4] розулliс clTHicTb арифмсгичнпх дiй | Позатабличне множення i дiлення.
множення i дiлення. [З МАО 4.1] 

l

засmосовуе в об.rисленнях переставний закон 
l

множення, вза€мозв'язок мiж дiями множення i l

дiлення: правила 
l

множсння i дiлення з LIислами l i 0, дiлення 
|

рiвних чисел, множення на l0; [З МАО З.2l" [3 l

мАо 4.3] 
|

Boitodic навtlчкою табличного N{ножоння i дiпення: [3 l

МАО 4.З-| волоdiе навччкою позатабличного 
l

Nrноження i дiлення чисел у межах тисячi: lЗ МАО 
I4з] 
I

вuконуе дiлення з остачею; [3 МАО 4.3]розрrrlс. що l

ocTaLIa мае б}ти N{еншою за дiльник; t3 МАо 4.з] 
l

перевiряс,правилънiсть дiлення з остачею: [3 МАО 3 З |. l

[З | Вiдношення кратного порiвняння
МАО 3.4] | Збiльшеrrня або зN{еншення числа у кiлька
засmосовl,с прийоми рацiональнло< обчислень: |3 | разi".
МАО З.2] про2нозуерезу,льтат множення i дiлення. l

IЗ МАО l,З| перевiряс правиjlьнiсть обчислень: [3 l

МАО 3,3l, [З МАО З.4| роз)lлуtiс clTHicTb кратного | Знаходження невцомого коil{понент\,
порiвняння чисел: l3 МАО 4.З| слбччс.lюс рез\,льтат | Nlноження i дiлення.

|лозу.ltliс спосiб \,творення частини як однiсi з | tIисельником l.
кiлькох рiвних частин цiлого; [З МАО 4.2] | Порiвняння дробiв з чисельником l.

кратного порiвняння чисел. [З МАО 4.3) знахоdumь 
l

LIисло. яке у кiлька разiв бiльше/менше за дане. [З l

мАо 4.3] 
Iзасmосовус в обчисленнях правила знаходження 
l

невiдомих коплпонентiв арифмегичних дiйl [З l

МАО 4.8I | Частини величини. fuiб з

розу.uiе поняття чисельник i знаменник дробу; [3 
lМАО 4.|f чmас i запuсуе LIастини у виглядi дробl, 
I

з rIисельником l: [3 МАо 4.2l 
l

псlрiвнюс дроби з чисельником 1 за 
I

допомогою засобiв наочностi; [3 МАО 4.2] 
|засmосовv€ в обчисленнях правило знаходження 
lчастини вiд числа та числа ýt величиною його l

частини [3 МАО З.21,[3 МАО 4.3] 
|знас одиницi вимiрювання довжини (сантиметр. | Знаходження частини вiд числа.

хвилина, секl,нда), промiжки чаq, (мiсяць, piK) та | Величини: довжина маса, MicTKicTb_ час.
спiввiдношення плiж ними: [3 МАО 1.1], [3 МАО l Дi. велиtIинами.

дециN{етр, мsгр); маси (кiлограм, центнер), | Знахолження числа за величиною Його
пlicTKocTi (лiтр); часу (доба, тиждень, година | частини.

4.7| корuсmусп1 ься зн al! ня.Il спiввiдношень мiж
величинами ч
навчЕulьно-пiзнавацьних i пракгичних сиryацiях: [3
МАО 4.3l влшliрюс i порiвнюс велиtIини: довжин}.,
масч. MicTKicTb, час; [З МАО 4.2],|З МАО 4,7I
обuрае доцiльн1, MipKy для вимiрювання величини: [3 | Групи взасмопов"язаЕих веJ]-IиLIин.

МАО 4.7] корuсmусmься для вимiрювання велиLIин | Взаемопов'язанi величини, якi
iнстрчментамиJ приладами та iншими :всобапли. [3 | характоризують ситуацiю к\,пiв.тi -
МАО 4.7l | ,,ролап.у; роботу.
переmворlос величини, вираженl в двох одиницях
наймен_чвань; [3 МАО 4.3I. [3 МАО 4.7



BLlKOHye арифмgгичнi дii з iменованими числалли: [3
мАо 4.з]
Bu Jltача( в навчапьних i практичних
ситчацiях групи взаемопов'язаних волиаIин:

[3 мАо l2]
розу"псiе- що сиryацiя купiвлi - продажу описуеться за
допомогою трiйки взаеý{опов'язаних вели.lин : цiна,
кiлькiсть- BapTicTb: [3 МАО 1.2]
p{)з)1.1,1jg, що робота описуеться за допомогою трiйки
взаеп,tопов'язаних вели!Iин: прод}ктивнiсть працi,
час роботи. загальний виробiток: [З МАО l,2]
засmосовус для розв'язування практичних задач
правила знаходжсння однiеi з велиLIин за двома
вiдомипли iншими: [3 Мдо 1 2]

корuсmуеmься знаLrнял, ýlлежностi мiж величинами у
навчальних i практичних ситчацiях, [З МАО l 2]
прогноз.ч€ очiкуваний результатl [З МАО l 3]
зiставляе одержаний результат iз прогнозованим: [3
мАо 3 зl
розумiе cyTHicTb периметра многок},тникаl [З МАО 4.7].
користуеться формулою обчислення периметра
прямок}тника (квшрата) в нав.rальних i практичних
ситуацiях t3 МДО 4.з.|

Залежнiсть вслиЕIин.
Периметр многок\тника,
Периь.rетр пряN{ок}тника (квадрата),

Вирази, piBHocTi, HepiBHocTio рiвняння

ЧumаС i запttсllс математичнi вирази, поданi в текстовiй
формi. з використанням математичних символiв; [З
мАо 2.1]. [з мАо
48l
всmанов.цюс вiдношення piBHocTi й HepiBHocTi мiж
rlислал,tи й.rисловими виразами; [3 МАО а 8l
розрiзлtяе: iстиннi та хибнi числовi piBHocTi й
HepiBHocTi; [З МАО 4.8]
знахоdumь знаrIоння LIислового виразу та буквеного
виразч iз заданим значенняi\{ бу-кви; [3 МДО 4.3], [З
МАО 4.8] засmосову€ правила порядкч виконанЕя
дiй пiд час обtIислень знаtIень виразiв без дужок та з
д_чжками; [3 МАО 4.З]

ро зу*ti с cyTHicTb понять крiвняння>, ((розв'язок

рiвняння>; [3 МАО 4.8]

розв'яз)|с рiвняння на ocHoBi правил знаходження
невiдоплого компоненту арифметичноi дii та iнши]uи
способами; [3 МАО 4 8]

розрiзняс.rисловi HepiBHocTi та HepiBHocTi зi змiнною;
[3 мАо 4 l], [3 мАо 4.8]
зtlахсldumь oKpeMi розв'язки HepiBHocTi зi зплiнною

зру.rним для себе способом tЗ МАО 4,3l. t3 МАО 4.8l

Математичнi вирази: числовi
буквенi.

Числовi piBHocTi i HepiBHocTi.

Правила порядку дiй v числових
вирu}зах.
Рiвняння, Розв'язок рiвняння.

HepiBHocTi зi зплiнною.
зi змiнною.

Розв'язки HepiBHocTi

Геометричнi фiгури

орiснmlлсmься на площинi i в просторi, рчхасmься за
визfiачениN{ маршрYтом; плануе N{аршр}т
поресуванЕя: [3 ГIО 2 l]

Геометричнi фiгури на площинi i у просторi



спiввidносuиь реальнi об'екти з моделяN.{и

геометричних фiгчр; [3 МАО 4 5]
назl!вас елсменти геоN{етриtIних фiгур; [3 МАО 4.5l
.ц.tоdе.пюс геометричнi фiгури; [З МАО 4.6]
бllфr: прямокlтниr</квадрат; [3 МАО 4.6]

розрiзн яс коло i круr l позл lачас нарисунк}
елементи кола i круга (центр, радiус. дiаметр): [3
мАо 4.5]
буфс: задопомогою цирк\,ля коло [3 МАО 4.6l

Математичнi задачi i дослiдження

розв'язу( простi i складенi сюжетнi задачi, задачi з
геометричним змiстом. компетентнiсно зорiснтованi
задачi; [3 МАО З.l], [3 МАО 2.3l

рсlзв'язуе задачi на знаход}коння четвертого
пропорчiйного, на подвiйне зведення до одиницi, на
спiльну роботу: [З МАО 1.2], [3 МАО 2.3]
склаdас вираз до задачi з буквеними данипли: [3
мАо 2.2]. [з мАо 4 8]

розв'язу€ простi задачi на визначеннJI трива-ilостi подii;
[з мАо 3.1], [3 мАо 2.3]

розулliе clTHicTb процесу i склаdас оберненi задачi до
даноi задачi: [3 МАО 2 3|
сmворюс допомiжнч модель зшачi рiзними способами;
[3 мАо 2 l]
обuрас.rисловi данi. необхiднi i достатнi д_тlя

вйповiдi на запитаннJI залачi; [3 МАО 3,l]
план))с розв'язlъання /розв'язання зада,li: [3 МАо 2.2]
сmворюе матеN{атичнy модель задачi: [3 Мдо 2,з]
пе7левiряс правильнiсть розв'язку задачi: складае i
розв'язус обернен1, задачу. розв'яз))с задач\, iншим
способом тощо: [3 МАО З.2], [3 МАО З.4]
cKladac сюжотнi задачi: [3 МАО 1.2l
BtIKoHye еле]\{ентарнi дослiдження математичних
залежностей здопомогою вчителя: [3 ПРО 1.1 - l 6]
вLlкорltспlовус досвiд математиtlноi дiяльностi пiд час
виконання дослiдницьких ýlвдань мiжлредт.летного
характеру, у проблемних сиц,ацiях повсякденного
життя [З ПРО 1,1 - 1 .6]

Простi та складенi сюжетнi задачi.
Типовi задачi.
Задачi геометричного зллiст\,.
Компgгентн icHo зорiснтованi задачi.
з бчквеними даними.

Зшачi i дослiдження на визначення
тривалостi подii, часу початку та
закiнчення.
Оберненi задачi.
Прочес розв яз\,вання ,зада.li.

Навчмьнi дослiдлtення.

Задачi

Робота з даннми

чнmа€ нескчаднiтаблицi. зчumvс данi зграфiв, схем,
дiаграм: [3 МАО 2.1], [З IФО 1.2]
обuрае данi, необхiднi i достатнi для розв'язання
лроблемноi сит.чаuii: [З МАО 2.3l
вносumь данi до таблиць: [З МАО 2.1]
корuсmусmься даниl.ии пц час розв'язчвання практично
зорiентованих задач [3 МАО 2.1], [3 МАО 2.3]. [3 IФО
1.2l

Видiлення i впорядку,вання даних за
певною ознакою.



Додатковi теми:
Рацiональнi способи позатабличного множення i дiлення.
Ознаки подiльностiна2та 5. Ознакаподiльностi на l0.
Розв'язування рiвнянь. в яких права частина або один з коN{понентiв поданий числовим виразом,
Розв'язування рiвнянь, в яких один з компонентiв поданий виразом зi змiнною.
Розв'язування нерiвностей зi змiнною.
Складенi задачi, що мiстять збiльшення або зменшsння числа на,/1, кiлька одиниць, сформульованi ч
непрямiй формi.
Склшенi задачi з б1,,квеними даними.
Розв' язування складених сюжетних задач алгебраiчним методом.
Нестандартнi :lадачi. кМагiчнi фiгури>.

iдовч€ лiнiйнi дiаграми.

Приролнича, громадянська та iсторичнао соцiальна та
здоровlязбережувальна ocBiTHi галузi

<<я дослlджую cBiT>
пояснювальна записка

3 клас
Зазначенi ocBiTHi галузi можуть реалiзовуватись окремими предметами або в

iнтегрованому Kypci за рiзними видами iнтеграчii (тематична, процесуrlльна,
мiжгалузева; в межах однi€i гчшrузi; на iнтегрованих уроках, пiд час тематичних днiв, в
процесi проектноi дiяльностi) за активного використання мiжпредметних зв'язкiв,
органiзацii рiзних фор* вза€модii учнiв. !ля розв'язання r{нями практичних завдань у
життевих ситуацiях зzrлу{аються навчzUIьнi результати з iнших ocBiTHix галузеЙ,

Метою навччlльноi програми (Я дослiджую cBiTD е особистiсний розвиток
молодших школярiв на ocнoвi формування цiлiсного образу cBiTy в процесi засвосння

рiзнихрlзних видlв соцlztльного досвiду, який охоплюс систему iнтегрованих знань про природу
i суспiльство, цiннiснi opieHTaцii в рiзних сферах життедiяльностi та соцiальноТ практики,

видiв соцiального досвiду, iнтегрованих

способи дослiдницькоi поведiнки, якi характеризують здатнiсть ylHiB розв'язувати
практичнi задачi.

Щосягнення поставленоi мети передбачас розв'язання таких завдань:
формування дослiдницьких yмiнb, опанування доступних способiв пiзнання себе та
свого органiзму, предметiв i явищ природи i суспiльного життя (спостереження,
обстеження, дослiд, практична робота, вимiрювання, систематизацiя, класифiкацiя,
встановлення логiчноТ та часовоi послiдовностi подiЙ, критична оцiнка побаченого
(почутого), встановлення зв'язкiв i залежностей в природi i суспiльствi; мiж станом
довкiлля i дiяльнiстю людини, вплив поведiнки на здоров'я та безпеку, залежнiсть
результату роботи вiд докладених зусиль; анzrлiз наслiдкiв ризикованоi поведiнки);
- виховання акгивноi, позицiТ rцодо громадянськоi i соцiально-культурноi HztJIeжHocTi

себе i сво€i родини ло Украiни; iHTepecy до пiзнання icTopii та природи cBoгo краю i
краiни; пошани до символiв держави, iнiцiативноi патрiотичноi поведiнки у громадських
акцiях, у вiдзначеннi пам'ятних дат i подiй;

- розвиток толерантностi у оочiа"гrьнiй комунiкацiT, цiннiсного ставлення до природи
та ii пiзнання, до приватного життя iнших людей, усвiдомлення правовоi



вiдповiдальностi у ситуацiях застосування норм i правил життя в суспiльствi, iншi
соцiальнi навички у взаемодii i спiвпрацi в рiзних видах дiяльностi;

- створення умов для самовираження ylHiB у рiзних видах дiяльностi, становлення
екологiчно грамотноi та соцiально адаптованоi особистостi.

Тематичну основу курсу скJIадають змiстовi лiнii, якi визначенi ffержавним
стандартом початковоi освiти i охоплюють скJIадники названих вище галузей в iх
iнтегрованiй сугi, а саме:

<<Людина>> (людина частина природи i суспiльства, пiзнання себе, своiх
можJIивостей, здорова i безпечна поведiнка);

<<Людина серед людей>> (соuiальнi ролi (школяр, член ciM'i i громали), стандарти
поведiнки в ciM'i, в школi, в громадських мiсцях; моральнi норми; навички спiвжиття i
спiвпрацi, соцiальнi зв'язки мiж людъми у прочесi виконання соцiа-пьних ролей);

<<Людина в суспiльствi>> (громалянськi права та обов'язки як члена суспiльства i
громадянина Украiни. Пiзнання свого краю, icTopii, символiв держави. Внесок yKpaiHuiB

у cBiToBi досягнення);
<<Людина i cBiт>> (Земля * спiльний дiм для Bcix людей, толерантне ставлення до

рiзноманiтностi cBiTy людей, культур, звичаiв; за-гtежнiсть стану довкiлля вiд поведiнки
Bcix людей);

<<Прирола> (рiзноманiтнiсть природи; методи дослiдження природи; нежива i жива
природа; зв'язки у природi; природа Землi; природа Украiни).

<<Людина i природа>> (взаемозв'язки людини i прироли; використання людиною
природничих знань, матерiалiв, виробiв i технологiй; вiдповiдальна дiялънiсть людини у
приролi; правила поведiнки в природi; участь дiтей в природоохороннiй дiяльностi),

Типова навчzlльна програма дас змогу вчителевi самостiйно обирати й формувати
iнтегрований та автономний спосiб подання змiсту iз ocBiTHix галузей Стандарту,
добирати дидактичний iнструментарiй, орiснтуючись на iндивiдуальнi пiзнавальнi
Запити i можливостi 1"THiB (piBeHb навченостi, актуальнi стани потреб, мотивiв, цiлей,
сенсорнсго та емоцiйно-вольового розвитку). Особливого значення у дидактико-
методичнiй органiзацiТ навчання нада€ться його зв'язку з жи:Iтям, з практикою
застосування здобутих уявлень, знань, навиtIок поведiнки в життевих ситуацiях.
Обмеженiсть вiдповiдного досвiду )^lHiB потребус постiйного зrrлу-Iення й аналiзу
TxHix вражень, чутгевоi опори на результати дослiдження об'ектiв i явищ
навколишнього cBiTy.

Педагогiчна стратегiя, яка опиралась на наслiдувальнi механiзми у розвитку
пiзнавальних проuесiв молодших школярiв, i перелбачапа прiоритетне використання
зразкiв, а,чгоритмiв, поетапного контролю й корекцii, збагачусться полiсенсорним
пiдходом, що зумовлю€ дослiдницьку поведiнку y.lHiB, сприйняття ними властивостей i
якостей предметiв i явищ природного i соцiального оточення, спрямовуються у сферу
пошуковоi дiяльностi.

На ocHoBi Типовоi програми вчитель може створювати рiзнi варiанти iнтегрованоi
програми за таким ztлгоритмом:

- визначення цiлей навчання;
- створення картки понять з iнших предметiв (асоцiативноi павутинки, KypciB,



галузей, якi допоможуть досягти цiлей);
- структурування програми затемами;
- вибiр лiяльностi учнiв, яка забезпечить iнтегроване навчання;
- розробленняпокч}зникiвдосягненняочiкуванихрезультатiв.
Можливi засоби iнтеграцiТ в прошесi реалiзаrriТ програми <<Я дослiджую cBiT>

передбачають вкпючення ylHiB в практику виконання рiзноманiтних завдань
ДОслiдницького характеру, як от:

- дослiдження-розпiзнавання (що це? Яке воно? обстеження за допомогою
органiв чуття, опис, порiвняння з iншими предметами, явищами; спiльне - вiдмiнне, до
якого цiлого воно на-гrежить);

- дослiдження-спостереження (Як воно лiе? Що з ним вiдбувасться?
!ля чого призначене?);

- дослiдження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часово[ i
лОгiчноi послiдовностi явищ, подiй; встановлення причинно наслiдкових зв'язкiв
(Чому? Яким чином? Вiд чого залежить? З чим пов'язано?), догадка, висновок-
узагаJIьнення).

3 клас

Очiкуванi результати навчання здобувачiв освiти змiст навчання

Людина

знас, що спiльного та чим вiдрiзнясгься людина вИ
iнших живих icToT (мислення, мова, праця,
спiлкування i взаемодiя з iншими людьми) [3 ГIО
221

1лозповidас про частини тiла людини, ix значення;
пр:tвила догляду за ними:

[3 про 1.1], [3 про 4,з],
волоOiе найпростiшими гiгiенiчними навичками.
навиЕIками самообслугов_чвання [3 СЗО 2.3]. [3 СЗО
4.5l

Людина - частина природи i
суспiльства, Органiзм людини.
Частиrrи тiла людини та ix функчii. Тчрбота
про здоров'я. Гiгiенiчнi навички. Навички
саплообслугов!ъання.

ллазuва€ умови здорового способу житгя (харчування,

црбота про здоров'я, \.никнення
шкiдливих звичок). [З СЗО 2.З], [3 СЗО 3.1], [3 СЗО
33l
пояснюе. як змiнюегься людина !продовж життя,
наводить приклади з власного досвцу: [З СЗО 3.2]
пояслlюс. як счспiльнi групи (сiм'я. дитячий колектив,
лру,зi) впливають на розвиток людини [З
сзо 4.3]. [3 сзо 4.7l
вuявпя€ iнmерес до cBoei зовнiшностi, розповidае про
себе, cBoi захоплеЕня праzне до aKypaTHocTi

розпiзнае риси характеру i dасiм otliHKy;

[з гIо 6,l]
|lазlлва€ риси характеру, якi сприяють iTi. що
зава}сlють досягненню успiх1, в життi, спiлкr,ванню з
iншими. [З ГIО 8.2]
пояснюс, як досягнення N{ети залежить вiд

Розвиток людини протягом життя:
вiд малюка до дорослоi людини.
Здоровий спосiб життя. прбота про
здоров'я.

зовнiшнiсть людини.
Риси характеру-, якi сприяють досягнснню
успiхч в життi, забезпечr,ють дрr,жнi
взасмини з iншими, повагу (чеснiсть"
працьовитiсть. rцедрiсть, чемнiсть. ччйнiсть).
Риси характер,ч, що заважають досягнонню
успiху. спiлкчванню
(лiнощi, неуважнiсть. байдужiсть.
нsтовариськiсть).
Пiзнання себе, cBoix можливостей, здорова i
безпе.Iна поведiнка.



наполегливостi Й cтapaнHocTi [З ГIО 7.2]

волоdi е приЙомами плzl}Iування робочого часу.
трен\ вання },ваги. пам'ятi:
[з сзо 4.1]
пidmрuл,tус: порядок на робочому мiсчi, [3 СЗО l. I]
виявляс пiзнавальну активнiсть на уроках; [3 СЗО 4.1]
спiвпрацклс l взаемодiе з iншими у рiзних ситуацiях
(навчання. гра) [3 СЗО 2,3],
Iз гIо 8.11

Навчання як складова житт€вого
1,спiху,. Умiння вчитися.
Планування робочого часч.
Взаемодiя та спiвпраця з iншими.

Пракmuчнuй бitок (сп осmереэкення, dooliDlrceH ня, впров;tяння).
Тренування уваги, пам'ятi (прийоми. алгоритми- вправи),
назлtвас правила поведiнки у ciм'i, школi, громалi. [3
сзо 2,3l, [з по 8.1]. [3 гIо 8 2]

рсlзу,+liс поч},]-гя вiдповiдальностi перед ролиною [3
гIо 6.2l

Сiм'я. Склад ciM'i. Iсторiя роду.
Розподiл прав i обов'язкiв у ciM'i.
,Щозвiлля у ciм'i.
Родиннi стосунки мiж поколiнняN{и.
Небезпечнi ситуацii в школi, вдома.
на вулицi.
Тлрбота про тик- хто ii потребуе.

пропонус вирiшення посильних проблем школи"
громади; [З СЗО 2.1I. [З ГIО 8. l]
спiвпрсlцюс i взастиоdiе з iншими у збереженнi
традицiй школи: [3 ГIО 7.1]
вuяв.пяс iHTcpec до пiзнання i збереження традицiй
школи: [3 ГIО 7,1]

7эозул,tiс переваги доброго ставлення до iнших на
прикладах виявJ- таких якостей: чеснiсть,
добрози.Iливiсть. подiль.Iивiсть, працьовитiсть,
ввiчливiсть на противагy хитрощам, ййдl,жостi,
жадiбностi, лiнощам, безкчльтlрностi, [3 СЗО 1.4]
вирiшче конфлiкти мирним шляком:
lз сзо 4,4]
d О mрu.,ltj, с mься правил шкiльного розп ор ядку:
правил поведiнки пiд qa" шкiльних i громадських
заходiв t'3 ГIО 2,З|

Школа. Правила шкiльного
розпорядку. Iсторiя рiдноi школи.
3береження тршицiй.
Ставлення до iнших (товаришчвання.
спiльна гра праця, н;вчilння v грчпах, y
класi.
Моральнi норми.

Пракmuчнuй блок (сп осmерехсен ня, DoclidlKeH пя, вправлян ня).
. Моделювання способiв поведiнки члйного ставлення до старшнх та iншик члонiв ciM'i.

Моделювання способiв вирiшення конфлiктних сиryацiй (з опорою на лiтерац,рнi твори. сиц,ацii
реального життя)
н алrвас об'€кти гроN{адського простор1, cBoci
мiсцевостi. [3 ГIО 2.1]
dеллtsнсmруе ставлення до приватноi власностi cBoci та
iнших як до цiнностi;
[3 гIо 2,2l
ct р ?y.I4 е н m у е неприпустимiсть порl,шен ня приватного
простор.Y; [3 ГIО 2.3l
бере учаспtь в обговореннi правил поведiнки y
громадському транспортi. KiHoTeaTpi, бiблiотецi та
tH.- apz1,.vleymyc ix доцiльнiсть на прикладах [3 ГIо
2з1

Приватний i громадський гцrостiр.
Правила поведiнки у гро]\{адських
мiсцях.

Пракmuчнi робоmuо Обговорення правил поведiнки, прийнятих у класi. школi, мiсцевiй громадi.
Моделювання (iнсценiзацiя) поведiнки ч громадських мiсцях (з опорою на лiтерац,рнiтвори.
ситуацii реального життя).



Проекm кСлавстнi украiнцi>. Накопи.Iення дани-\ про вiдоплих,чкраiнцiв iз рrз"r- фер *r-"
(мистецтвО, спорт! наука) та ix представлення у рiзних формах (тексти. свiтлини, роiповiдi та iH.

Природа

навоdumь прtlклаdtt тiл i явищ природи:
[3 про 1.1]. [з про 1,5]

розрiзltяс i ltазuвас тiла неживоi i живоi природи; тiла
природи i Ti, що створила людина: [3 ГРО 1.2l
склаdас перелiк тiл неживоi/живоi природи на ocHoBi
власних спостережень; [3 ПРО 2,ll
вttяв,пя€ у природному оточеннi тiла неживоi i живоi
природи, всmановлюе зв'язкu мiж ними;
ОПuСУе ЯВища природи, вllс.|lовr1юс сво€ вражсння вiд
них; [3 IIРО 1.5l

рtlзповidас про явища природи, що вивЕIЕLlися i/або якi
доводилось спостерiгати [З ПРО 1.2l

Природа - частиЕа навколишнього свiтy.
Поняття про тiла та явища природи.
Нежива i жива природа, зв'язки l,riж ними.
Явища природи (листопад. тr,план. BiTep.
cBiTaHoK, змiна пiр року. вiдлiт птахiв
тощо).

назuвае джерела iнформацii про природу;
[3 про 2 l]
розрiзняс: i вttко7псmобJ.,с обладнання для дослiдження
природи; [З ПРО 1.4]
с п i вв i d н cl с tlrr7 ь органи чу"ття/обладнання для вивчення
природи з iнформацiсю. отримаЕою з iK допомогою; [3
про 2.1]
пояснюе необхiднiсть вивчення природи;
[з про з з]
зdiйснюе поurук mа анаJ-liз iнформацii про тiла/явиrrlа
природи у рiзних джерелах (виданнях природничого
зплiсту, iHTepHeT-pecypcax тощо), в тоN{у числi з
використанняпл технiчних приладiв i пристроiв; [З ПРО
1,5]

вllзнача(: головне в iнформачii природничого змiсту.
вLlсловлюе врФкення щодо Hei:
п ре зе.н m)lс i нформачiю про природ1, у виг,тя:i
повlдомлення. ма!.Iюнч/. схеми. презентацii
тощо;[3 ГРо 2.2|

провоdumь спосmереэtсенлtя тiл i явищ .v нйближчом1,
природноп{у сго.lеннi за планом, фiксус резчльтати.
презенmуе ix;
[3 про 1.4]
сmавumь i вidповidас на запитання щодо дослiдження
тiла,/явищаприроди; [3 ПРо 1-2
аналiзуе ocHoBHi кроки дослiдження. передбаченi
плzlном. пропонус власнi iдеi:
[3 про l 3]

фор.l.t1,:ttос прилущенн я i перевiряс ix у холi
досJ],Ilдх{ення за наданим або самостiйно складеним
планом: [3 ПРО 1.2]
вllзнсlчас самостiйно або у грlтi, що необхiдно для
проведення дослiдження (обладнання, iнформацiя
тощо); [3 пРо l,з]
вu ко llyc самостiйно/у парi/у групi дослйження
тiла./явища природи за планом/iнстр_чкuiею
(об'екти дослiдження обирае самостiйно або надаrсrгься
вчителем); [3 ПРО 1.5]
ОбеОВОРюс 1l парi/ерупi i презенmус рез1,,.пьmаmu

.Щослiдження природи.
Значення дослiдження природи.
!жерела iнфорплацii про природу.
Способи представлення iнформаuii про
природу.
,Щослiдження як джерело знань про
природ/.
Спостереження. виплiрювання.
експеримент.
Обладнання для вивчення
природи.

OcHoBHi кроки пц час дослiдження
тiла,/явища црироди: визначення мети"
план\.вання i виконання дiй :п планом,
формчлювання висновк.ч.

Аналiз проведеного дослiдження.
Моделювання \, вивченнi приро:и



дослiдженнJI у рiзний спосiб (схеми, фото- чи
вйеозвiти. презентацii. моделi та iншi): [3 IIро 1.4'l

фор,ъtlпюс з dопо-ц,tоеоtо вчumеля BltclloBoK
за рез}цьтатами виконання дослiдження;

ан a.lti зус виконання дослiдженн я, Bl lя Gл я € помилки.
пропонус способи iх виправлення; назuвас чинники
успiху; [З ПРО 1.5l

робumь ыrcновок: HoBi знання про природу можна
отримати iз рiзних джерел. зокре}lа у резr,,льтатi
проведення дослiджень;
[3 про 2.1]
вltяв.lя( емоцiйно-цiннiсне ставлення ло природи та ii
вивчоння [3 ГIО 2.2l
Пракmuчнu it блtок (спосmереэrcен ня, docltidlrcet ня, впрааlяння)

Ознайомлення з джерелами iнформацii про природу (паперовi видання природничого зллiстr,.
географiчнi карти, колекцii мiнералiв. гербарii. аудiо- i вiдеозаписи. Iнтернет-рссурси TaiH.)
. ПРОведення вимiрювань (об'ект вимiрювання обирае !чень або визначас вчитель)
. ВпРавляння у розумiннi iнстрr,кцiй щодо проведення дослiдження тiла./явип{а природи
. ВправлянняускJIадаЕнiплануспостереження/експерименту.

Спостереження тiла./явища природи (об'скт спостсреження обирае ytlcнb або визна.lае вIIитOль)
. Ведення <<Щоденника спостережснь за природою))
О ,Щослiдження тiла"/явища природи (об'скт дослiдженн я обирае vLIeHb або визначае вчитель)

Вивчсння природи за допомогою моделей (aKBapiyM, глобус, тощо).
навоdumь прuклаdu речовин: [3 ПРО l l]
вuявпя€ ч своему оточеннi тiла неживоi природи i
к.пааtфiкvе ix за певними ознаками (формою. кольором,
станом тощо),

[3 про 4.з]
docild.lK,lle глину. крейдч, N{олоко. повiтря або iншi тiла
неживоi природи i робumь вLtсновок про ixHi
властивостi (кол ip. стан, твердiсть. прозорiсть.
текучiсть. плав\чiсть. крихкiсть, сипкiсть та iншi); [З
про l4]
пopiBtlKlc тiла неживоi природи за зовнiшнiми
ознаками/на ocHoBi дослiджених властивостей: [3 ПРО
1.5I

dос.пidжус за iнструкцiею властивостi речовин (води.
залiза, цукр_у, K\xoHHoi солi, крохплалю): [3 ПРО l.З]
засmOсову€ знання про ocHoBHi дii пiд час дослiдження
властивостей тiл i ре.tовин:
lз про 1.6l

Нежива природа.

Рiзноманiтнiсть тiл неживоi природи.

Властивостi тiл неживоi природи (на
прикладi глини, креiiди" молока, повiтря).

Уявлення про речовини.
Властивостi i застосування речовин (на
прикладi води, залiза, ц},крч, крох]\{а,rю"
природного газ_ч; KlxoнHoi солi).

Пракmачнuil блок (спосmеремсен ня, dосzidлrcення, впровjtяння)
О ,Щослiдження властивостсй тiл неживоi природи (за вибором л*lнiв/вчителя).
е Щослiдження властивостей ре.Iовин (за виборопл 1чнiв/вчителя)О Щослiдження розчинностi у волi реЕIовин. що використовуються у побlтi (харчовоi солi,
_ щрохмалю, rrитноi соди)

навоdumь приклади водойм. гiрських порiа_ корисних
копa}лин та ix використаннrI.

[3 про 1 l]
1лозпiзнас i назuваr: гiрськi породи (пiсок. глину, вапняк,
гранiт). кориснi копalлини r, колекцiях ; cK.ln dас
розповidь про поширення води на планотi,
використання води людиною, значення повiтря для
рослин, тварин, людини, [З ПРО 1.5l
пояснюс значення води у приролi: змiни cTaHiB воJи:

Вола у приролi. Рiзноманiтнiсть водойлл, Три
стани води.
Колообiг води !,природi. Очищення води.
Властивостi повiтря.
Гiрськi породи, ixHi властивостi. Кориснi
копалини: види. використання i охорона.
Грщ, Склад i 1творення фунту. ffогляд за
rр_Yнтом.
Значення води, повiтря i qpyHTv y природi i



значоння гlрських порlд t корисних копалин y
лобробутi людини:
[3 IIро з.3]
необхiднiсть охорони водойм i доглядч за црчнтом; [3
про з.4]
опllс),с способи очищення води i прокmllкч( деяlсi з них
(вiдстоювання, фiльтрування) ;

[3 про 1.3]

dос.пidжуе у парi/_ч грлтli властивостi повiтря;
властивостi {ру,rrу, гiрських порiд, складае колекцii; [3
про 4.3], [з гIо 7.2]
dilumься iнфорллацiсю з iншип,tи щодо вживання
достатньоi кiлькостi води щодоби. користi прог\.лянок
на свiжом1, повiтрi;
[3 про 2.2l
.1tooe.,tlo( крr,гообiг води у природi;
[3 про 1 4]
засl?хосовчс з|lання для економного використання води
у побlтi; [З ПРО З 4]
вuяв"|Iяе шану до тршицiй украiнського народу у
ставленнi до води. повiтря, грl,нц,
[3 гIо l з]

дiяльностi людини.
Охорона води- повiтря. црунтiв.

П ра кmuч н u й б:t о к ( сп ос mереясен ня, d out idlKe н ня, в пр а al я н ня)
о Способи о.lищення води.
о СпОстереження дослйiв- якi демонстрчють властивостi повiтря.
о ознайомлення з гiрськими породами i кориснимикопалинаN{и.
. Порiвняння властивостей гiрських порiд (за вибором учнiв/учителя).о Дослiдження складу i властивостей ф,чнт_у.

-,\tac J)явjlеttt я про органiзми - Ti;ra живоi природи:
рослини, тварини. гриби;

[3 про 1,1]
наtllва( ознаки рослин i тварин, органи рослин i тварин-
умови, необхiднi для життя рiзних органiзь,riв (рослин,
тварин. людини), природнi угр}rrlовання; заходи
охорони рослин i тварин; [3 ПРО 1.1]
навоdumь пptlK"iladu рослин i тварин Червоноi книги
Украiни. пояснюе необхiднiсть i,ч охорони: [3IIРО 2.1l
розу.л,tiс значення води. повiтря, свiтла_. тепла для

органiзмiв;
опtlсуе поведiнку тварин на ocHoBi власних
спостережень та iнформацii, отриманоi з додаткових
джсрел: [З ПРО 1.4] [3 ПРО 1.5]. [З ПРО 1.6]. tЗ ПРО
2l]
улозпiзнае i назuвас рослини, тварин. гриби рiзних груп
(по 2-З представники);

3 IIро 4 з]
порiвнюс i класuфiкус рослини, тварин &l певними
ознаками: [З IrРО 4.3]
cпiBBidHocztl??b рослини i тварин (на зображеннях. ч
колекцiях тощо) з \мовами ix iсн\,вання; [З ПРО 1.5'|

"urlOe.ryKlc взасмозв'язки мiж рослинами i тваринами"
органiзмами i навколишнiм середовищем, IЗ ПРО З.2|
СПосmерizпс mа опuс),с розвиток рослин. якi вирощено з

рiзних частин рослини (насiнини, бульби, живця_.
пагона). поведiнкч тварин:

Жива црирода.

Органiзми - тiла живоi природи. Рос;rини,
тварини. гриби.
Середовища iснування органiзплiв. Органи
рослин i тварин.
Рiзноманiтнiсть рослин. Розмноження i
розвиток рослин.
Загальне уявлення про ocHoBHi грl,пи тварин
комаки, риби, земноводнi, плазчни, пт;lхи.
звlрl.
,Щихання. живленнrI, рух, розмножоннrI
тварин.
Поведiнка тварин.
умови. необхiднi для життя рослин i
тварин. Догляд зарослинаNtи i тваринами.
Гриби.
Роль рослин_. тварин, грибiв. природних
\труповань v приролi й життi .]1юдини.
Природнi угруповання: лiс, л\,ка, рiчка, л,{оре

Рiзноманiтнiсть органiзмiв в чгрчпованнrIк.
зв'язки мiж ними i з ноживою природою.
Охорона рослинного i тваринного cBiTy.
Червона книга.



[з про 1.4l
dоz"цяdае за рослиною (-ами)/твариною(-ами) i di.пumься
cBoiM досвiдом з iншими:
[3 про 4.4]

робumь вuсновок про зв'язки органiзмiв мiж собою i з
неживою природою.
вllявjlяс емоцiйно-цiннiсне ставлення до представникiв
живоi природи, пiклусгься про них [3
про 3.1L I3 гIо 2.2l
Пр а кmu ч н u й бл о к (сп о сmереlrcе н ня, D oan iDэrc е н ня, вп ра&1 я н н я)
о Виявлення пристосування рослин до псвних rпtoB iснування.
о Виявлення пристосування тварин до способч життя.
. Розмноження рослин частинами iхньоготiла.
. Спостереження розвиткч рослини. як\,вирощено з рiзних частин

рослини (насiнини. бульби. живця, пагона)
о .Щослiдження умов ростч рослин.
. Спостереження за поведiнкою тварин.
Моделювання зв'язlсiв органiзмiв мiж собою i з середовищем iснr,ъання.

Людина i природа

навоdumь приклади матсрiалiв та ix
використання, технологiй i винаходiв
людства, аналiзуе ix вплrав на життя
людини i природу: [3 IIРО 3.3l
diзнасmься з рiзних джерел про професii,
пов'язанi з дiяльнiстю людини у приро:i:
[3 про 2.1]
обzов о рюс використання людиною
енергii води i повiтря; [З ITPO З.4]
харакmерuзу€ способи збереження й
охорони природи напланетi; [З ПРО 3 4]
Bltc.7oB-lto( i ауэ,,ч.uенmус свою позицiю
щодо зв язкiв людини i природи; [3 ПРО
з2]
idеНmuфiкlLс вивченi матерiали у виробах:

[3 про 1.1l
dос:tidжус властивоотi матерiалiв; [3 ПРО
14]
dо,цчч а с mьс я до природоохоронних
заходiв i дiлиться iнформацiею про них з
iншими; [3 ПРО 2.2], [3 ПРО 3.4|
ПРапо н))с способи повторного
використання речей. економного
використання води, електроенергii,
зменшення витрат тепла в оселi; [3 IIPO
4.4]
dО mрu,llqlсmrrс я правуýl безпсчноi
поведiнки у природi (у .чiсi_ на водi
тощо); [3 ПРО 3.2]
оцiнюс власну поведiнкч i поведiнку,
iнших людей v приролi; [3 ПРО 4.4]

розу.л,tit: цiннiсть прIrроди для життя
людей, зацежнiсть якостi життя людOй вiд
станч навколишнього

Взаемозв'язки людини i природи.

Людина - части}tа природи Роль прироли у,
життi людини.
Умови. необхiднi для життя людини. Впlrив
людини на природ"ч.
Професii- пов'язанi з дiяльнiстю людини \,

приролi,
Властивостi i використання матерiалiв.
Поняття про TcxHiKy i технологii.
винаходи людства та ix вплив на
життедiяльнiсть людини.
Правила поведiнки у приролi. Ощадливс
використання pecy,pciB.
Охорона природи.



середовища; [З ПРО 2.1].

lз гIо 2 2]

Пракmuчнu й блок (спосmерехсен ня, dослidlrcен ня, вправjlяння)
о ознайомлення з рiзноманiтнiстю матерiалiв i виробiв з них
о Щослiдження властивостей матерiалiв (за виборолл учнiв/l"rитоля)
о Спостереження вплLIвч дiяльностi людини на природу (на матерiалi cBoei мiсцевостi).
r Складання паN{'ятки ощшливого використання води i електроенергii у побlтi.
о Повторне використання пraTepia_riB iрсчей r побrтi.

Правила бсзпечноi поведiнки ч природноN{ч серсдовищi (плоделювання та аналiз сиryачiй переб\,вання r,-

природ1).

Технологiчна освiтня гаJtузь Щизайн i
технологii

пояснювальна записка
3 клас

Змiст технологiчноi ocBiTHboi гilJlузi реалiзову€ться через iнтегрований курс
к!изайн i технологii>.

Мета цiлiсний розвиток особистостi дитини засобами предметно-
перетворювztльноi дiяльностi, формування кJIючових та просктно-технологiчноI
компетентностей, необхiдних для розв'язання житт€вих проблем, культурного Й
нацi онztJIьного самовираження.

,Щосягнення мети гtередбачае виконання таких завдань:
- формування допитливостi, цiлiсного уявлення ttро матерiа_гlьне i нематерiальне

виробництво;
- СПрияння роЗвитку естетично-цiннiсного ставлення до традицiЙ украiнського

народу в працi, декоративно-ужитковому мистецтвi;
- набуття досвiду поетапного створення корисних i естетичних виробiв у

ПартнерськiЙ взаемодii. вiд задуму до Його втiлення в рiзних MaTepirlJlax;
- вироблення навичок рацiонального використання матерiалiв, безпечного

застосування традицiйних та суrасних технологiй;
- формування культури працi, прагнення удосконаJIювати процес i

РеЗУлЬТати проектно-технологiчноi дiяль HocTi, свiЙ житгсвиЙ простiр.
Реалiзацiя мети i завдань iнтегрованого курсу к!изайн i технологiТ> здiйснюсться

За 3мiстовими лiнiями, якi вiдображають структуру розвитку особистостi та
завершеного циклу проектно-технологiчноi дiяльностi:
кIнформацiйно-комунiкаuiйне середовище)), кСередовище проекгування),
кСередовище технiки i технологiй)), <Середовиrце соцiалiзацii>.

Змiстова лiнiя кIнформацiйно-комунiкацiйне середовище) забезпечу€ розвиток
асоцiативно-образного та критичного мислення, оволодiння базовими знаннями у
партнерськiЙ взаемодii, що формують цiлiсне уявлення про виробничу сферу людськоi
дiяльностi, а також € пiдЦрунтям для реалiзачii творчого потенцiалу учнiв пiд t]ac

Засвоення навч€lльного матерiалу наступних змiстових лiнiЙ, якi cTpyкTypoBaHi за
способами iнтегрованоi просктно- технологiчноi дiяльностi.



Змiстова лiнiя кСередовище про€ктування)) спрямована на розвиток
аналiтичного, просторового та творчого мислення, умiння працювати в командi,
створення умов для оволодiння елементами дизайну: виявлення проблем, продукування
iдей, вибору соцiально i особистiсно значущих об'сктiв проектування, виконання
елементарних графiчних зображень; добiр матерiалiв дJIя виготовлення виробу за iх
властивостями; експериментування з матерiалами i технологiями для реzlлiзацii власних
iлей; планування технологii послiдовностi виготовлення виробу.

Змiстова лiнiя <Середовище технiки i технологiй> передбачае розвиток логiчного
та алгоритмiчного мислення, психомоторних здiбностей, здатностi до координування дiй
i взаемодопомоги, навичок органiзацii робочого мiсця, безпечноТ прачi з рr{ними,
механiчними iнструментами Й пристосуваннями; yMiHb поетапного виготовлення виробiв
З використанням традицiйних та су{асних технологiй, рачiональноi обробки рiзних
матерiалiв.

Змiстова лiнiя кСередовище соцiалiзацiЬ> спрямована на розвиток емоцiйного
iнтелекту; оцiнювання i самооцiнювання процесу та результатiв власноI або спiльноi
про€ктно-технологiчноi дiяльностi; розвиток здатностi презентувати ocBiTHi результати,
обговорювати Тх з iншими) ефективно використовувати cTBopeHi вироби; формування
лосвiду доброчинноi дiяльностi, пiдприемливостi, гостинностi; виконання трудових дiй у
побутi, розвиток прагнення якiсно i безпечно облаштовувати свiй життевий простiр.

Програма нада€ можливiсть розв'язувати реальнi життсвi проблеми, реалiзовувати
iнтегративнi та творчi можltивостi про€ктно-технологiчноi дiяльностi, встановлювати
взаемозв'язки з iншими освiтнiми гчlJIузями, спiвпрацювати з експертами рiзних
професiйних сфер за межами школи,

Iнтегрований курс кЩизайн i технологii> може цiлiсно реалiзовувати завдання
ТехнологiчноТ та iнформатичноi галузей. У такому разi, на його вивчення надасться 70
навчапьних годин на piK (2 н. г. на тиждень). I_{ифровi пристроi та комп'ютернi технологii
використовуються на рiзних етапах навчання, пiд час документування й оцiнювання
процесу cTBopeHHrI виробу та його результатiв.

Навчальний матерiал вибудовусться навколо актуzlльних ocBiTHix тем. Розподiл
навчzLпьних годин за темами, добiр об'ектiв про€ктно-технологiчноТ дiяльностi в.tитель
виЗначае самостiйно, врахов).ючи умови навчання та педагогiчну доцiльнiсть.

Обов'язковою умовою проведення занять е виготовлення корисного й естетичного
виробу - iндивiдуzlльно, в парi або в групi, оцiнювання i презентацiя ocBiTHix результатiв.
Увага акцентуеться на органiзацii робочого мiсця, правилах внутрiшнього розпорядку,
безпецi працi та санiтарних норм.

клас

Очiкуванi результати навчання здобувачiв ocBiTH змiст навчання

Iнформацiйно-комунiкацiйне середовище

розрiзняс предмети побуту в тралицiйном_ч i
с!п{асномч iHTep'epi, матерiали. з яких вони зробленi:
[З ТЕО |.3l вuбuрас i аналiзус конструкчiю обраного

Предмети побlту в iHTep'cpi. MaKcTHi
матерiали (папiр.
картон, пiнопласт. Jрiт, п.rасти.,liн-



| прсдмета побlту для виготовлення макету. t3 ТЕО
Itt:tз:l4]
I uпвсцrк,,с поетапно макет предмета побlтl,за
] зображенняN{и. зразком, описоN{ або власнил,t задумом;
l[3тЕоl4l
| 

п rr, 
" 

n,rrr, к\,льт\рнс розмаiтгя чкраiнського

| 
сl,спiльства, плiсцевi традицii: [З ТЕО 1.4:2.2]

| вtlзttачаt,кольоров\, гамму та особливостi

| 
побlлови й розташr,вання opHaMeHTiB на взiрчях

| лекоративно- чжиткового ]\{истецтва; [З ТЕО 1.4;

l22l
| впсlряОковt(- орнаN,tенти за кольоровою гамою та

| 
вилапли (геоллетри.lнi, рослиннi_ зооморфнi.

| антропоморфнi):

I Iз тво 1.4:2.2|

| 
аtш.liзt,t-, iнформачiю з рiзних джсрсл (пi.rрr чник,
фотографii. каталоги. посiбники. коr{п'ютсрнi програлли.
Iнтернсг-рссtрси_ мчзеi. фiльтrли тощо); [3 ТЕО 1.4.2.2)
рсlзробляс або dобуdовl2е opHaN{eHT з саплостiйно
вибраних матерiалiв1 [3 ТЕО 1.4: 2.1]
dослid,жуе властивостi тканих i нетканих
матерiалiв на дотик та вiзчально: [З ТЕО 1.3]

розрiзняс види тканих i нетканих MaTepia,riB
натчрального походження (рослинного i тваринного) та
способи i.x виготовлення; [3 ТЕО l.З]
аl<|оmов^Iяе вирiб з ткatних i нетканих llaTcpiaлiB-
зоIФема вторинних; [3 ТЕО 1.4;2.2:3.I; З.2]

розрiзняс: ^га аlкорuсmос]€ креслярськi iнстрl,менти та
лiнii: [З ТЕО l .2: |.4)
Btt:lliptoc розмiри предметiв за допомогою
лiнiйки: [3 ТЕО 1.4l

BllK()H|)c розгортку об'смних фiryр, зокрема з
використанням цифрових пристроiв: [З ТЕО l,2: 1.4]
е l{ с п е !}tl.\l е н mу с. добу довчючи виготовл eHi

розгортки за потреби та бажанням: [3 ТЕО 1.2:
1.4]

лозроб:пс: макет об'емних фiгw iндивiдчально або в групi
Iз тЕо 1.4l

фольга тощо).
Макетування предмсгiв побl,тч

Приклади opHaMeHTiB
декоративно-чжитков ого
l\{истецтва за регiонами Украiни. Зl,стрiчi
з майстрами.
Обговорення вражень. Створсння
орнаil{ент\, з рiзних ltaTepiaTiB
(картон. папiр. пластилiн. глина. кр\пи.
насiння. тканина, нитки, блискiтrtи. бiсср
тощо).

TKaHi i нgгканi тиатерiали натчрального
походження (тканинц нитки. повсть. фстр.
трикотаж тощо). Вироби з тканих i
нетканих матерiалiв.

Креслярськi iнструменти та лiнii.
Констрчктори. навчальнi набори з рiзних
матерiалiв (деревинних_ мета,тсвих_
синтетичних тощо). зокрема виготов;rсн i

власнор\ч.

Макет\,вання об'емних фiгr р

Середовище проектування

docild,ltcyc проблеми та потреби v cTBopcHHi
виробiв; [З ТЕО 1.1;4.1]
ыtfuцлас об'скт проскт\,вання i виготов-тення iз
низки зilпропонованих або власних iдей; [3 ТЕО
I l]

розроб.lяе план реалiзацii задуму в платерiалi та
критсрii оцiнювання майбутнього вироб1.: [З ТЕО
l ll
а t t а.l i з )lc,: п,rодел i, подiбнi обраноплу, вироб1, (моделi _

аналоги) для продукування нових iдей: [З ТЕО 1.4]

р с l з pi з н я r: i Bt t ко р u с m оеус формат композицi i
(горизонта-,rьний. вертикальний). симетри.tнi й
асиметричнi форми, рiвновага. спектр кольорiв, теплi i
холоднi кольори та вiдтiнки; [З ТЕО l.a]
Btlro н ус :ивдання з продовженняN{ : добчдовуе,
домальовус. \цоскон€}люе або розробляе композицiю

Обгрчнтування виrlвленоi проблеми та
виборr об'скта проскгr вання i

ви готовлсння. KoMvHi кати вна
взаеплодiя.

.Щизайнерське про€ктyвання *

модслювання та конструювання,
Експериментування з використанняN{

рiзних матерiалiв, сиь,tетри.tних ii
асиметричник форпr. спсктр\ Ko.rbopiB.

!обiр
матерiалiв. Розрахl,нок витрат,



виробу (засобами ь{ЕL,Iюнк}., ескiзу. макету), зокрема з
використанням цифровихпристроiв: [3 ТЕО 1.2: 1.4]
засmосовус творчi N{етоди просктування *переносить

форми природних i рукотворних об'сктiв на вJIаснч
модель (плстод бiонiки); [З ТЕо 1,4l
опllсч{ модель спроектованого виробу: [З ТЕО 1.2: 1.4]
dслбuрас; матерiал для вигOтовлсння спроектованого
виробу. [3 ТЕО l 3]

розрахову(: opieHToBHi витрати на виготовлення
виробу: [З ТЕО З,1l
п jl cl н ),с послiдовнiсть технологiчн их операuiй лля
виготовлення спросктованого вироб1, (пласкоi та
об'емноi форми) [З ТЕО l.|.2.2|

Технологiчна послйовнiсть
виготовлення виробу

середовище технiки i технологiй

розрlзня€ види р\чних та MexaHlLIHиx
iHcTpl,MeHTiB i пристос!,вань; [3 ТЕо 2.1I
прm|ос з iнстрчментами й пристосуваннял{и.
дотримчючись безпечних прийомiв i норм caHiTapiil [3
ТЕО 2 I;4.3]
сlllzанiзовvс робоче мiсце. [3 ТЕО 4.2]
ыr?оmов.пя( поетапно вирiб за iнстрl,кцiею з
визнаLtеною послiдовнiстю самостiйно або спiльно
з по-оhре]\{им розподiлоN{ ЕIастин роботи_ [3 ТЕО
22l
уsоэ.ttiчсtс деталi на матерiалi за допоьlогою
шаблонiв. трафарсгiв або креспярських
iHcTpr"MeHTiB та шрiзус ix; [3 ТЕО 2.1]
обробмс деталi виробу за потреби: [3 ТЕо 2.1]
засmосову€ plxolli i HoplxoMi. роз'емнi i
нероз'смнi з'еднання; [3 ТЕО 2 1]

чdосконсt"ц юе тtхнологiю виготовлення виробч за
потреби: [3 ТЕО 2.2l
вu?оmов-ilяс дета"тi виробу iз використанням
тршичiйних та с}ruIасних технологiй обробки
матсрiалiв (витинм. вишивка плOтiння,
мозаiка, пап'с-N,lаше, скрапбчкiнг тощо): [З
тЕо 2 2]
pcttli он a:t ьно використовчс час та матерiали.
зокрема i вториннi; [З ТЕО З.l; 3.2]
аналiзlлс cBoi помилки, по-можливостi виправляе
i.x [3 ТЕО 1.5l

Безпечна робота з р\чними
iнстрr,ментами й
пристосyваннями. Виготовлення виробr.
за iнструкцiйнипли карткаN{и з описоN{
або графiчними зображеннями. Plxol,ri i
HepvxoMi. роз'емнi i нероз'сп,rнi
з'сднання.
Технологiчнi операцii обробки рiзнлrх
rlaTcpianiB (деревиннi, пластик.
пластмаса, текстильнi. вториннi тощо)

Рацiона-,lьне використання часч та
:vатерiалiв. зокрема вторинноi
персробки.

Середовище соцiалiзацii

o(leoBoploc кориснiсть, естетичнiсть та якiсть
iндивiдуально або спiльно створених
виробiв. [З ТЕО l -5]

zоmус презентацiю та реклам\,. зокре]\{а з
використанням цифрових пристроiв: [3 ТЕО 1.5l
презенmv)€ результати власноi або спiльноi просttтно-
технологiчноi дiяльностi; [З ТЕО 1.5]
вuяв.lяс пова?)) до авторства власних робiт та iнших
осiб; [3 ТЕО 1.5]

cttli н toc свою комунiкативнч дiяльнiсть- досягноння,
трлднощi; t3 ТЕО 1.5l

Соцiальна цiннiсть виконаного
iндивiдчального або колективного
проекту, Презентацiя досrIгнень з
використанням рiзних фор*.

.Щiяльнiсть в грчпах та ссродовищi
,Щоброчинна



dолучqбmьgrl спiльно з рiдними та друзяN{и до
добро.lинноi дiяльностi в групах iз власнорчч
створеними виробами; [З ТЕО 2.2.4.|1
dоmрuмуеmься правил спiльноi роботи в грlrпi;
[З ТЕО l 5: 1.4]
о бrрlш mовуе потреб1, допомагати i ншим. робити
кориснi справи, подарунки. бережливо ставитися до
природного середовища; [3 ТЕО l l; 1.5: З 2]
вu я B,n яс толерантнiсть. милосердя. поваг\. до iнших;
[3 ТЕО 1.1: 1.5]

розрiзняе: професii за сферами я<иттедiяльностi; [3 ТЕО
l l:2 l]
пояснюс правиладоглядy за взчттям: [З ТЕО 4.1l
,pllc правильно складати одяг. розвiшr,вати його на
плi.Iках; [3 ТЕО 4 lI
;tаzodllпb нескладнi пошкодження предмсгiв побlту за
потреби: [З ТЕО 4.L;4 2; 4 3]
вttроu|у€ KiMHaTHi рослини для класного приьtiщсння
або iнших потреб; [3 ТЕО 4.1]
а н сtлi зvt: послiдовнiсть пригоц,вання рiзних
видiв бутербродiв та i.x користь для здоров'я;
[з тЕо 4.1]
скпаdас: серветки для святкового столу рiзними
способами [З ТЕО 4.1

дiяльнiсть дJIя задоволення потреб
оточуючих та навколишнього
середовища.

CBiT професiй.

Побчтове самообслуговyвання.
!огляд за власним омгом та
взу-ггям. домашнiми тваринамил

рослинами. Види бlтербролiв.
Скла;ання серветок рiзними
способами

Iнформатична освiтня галузь
Iнформатика

пояснювальна записка
3 K;lac

NIетою iнформатичноi ocBiTнboi галузi е формування у здобувача освiти
iнформацiйно-комунiкацiйноi та iнших кJIючових компетентностей, здатностi до
РОЗВ'ЯЗаННЯ ЗаВДанЬ З використанням цифрових пристроТв та iнформаuiЙно-
КОМУНiкацiЙних технологiй для розвитку критичного, аналiтичного, синтетичного,
ЛОГiЧнОго мислення, реалiзацii творчого потенцiаJIу, формування активноi,
вiдпОвiдальноi, безпечноi та етичноi дiяльностi в iнформачiйному суспiльствi.

Головними завданнями с формування yMiнb
о ЗН8ХОДити Та опрацьовувати iнформачiю iз використанням

пошукових систем;
. СТВОРЮвати iнформачiЙнi об'екти та опрацьовувати iх у програмних

середовищах,
. Здiйснювати iндивiдушrьну й колективну дiяльнiсть в

iнформашiйному середовищi ;. кРиТично оцiнювати iнформацiю для розв'язання життевих проблем;
. дотримуватися етичних, мiжкультурних та правових норм

iнформацiйноi вза€модii;
. дотримуватися правил безпечноi роботи з комп'ютерними

пристроями.



<Iнформачiя. Дii з iнформацiею>>, кКомп'ютернi пристроi для здiйснення дiй iз
iнформашiею>, кОб'ект. Властивостi об'екта>>, кСтворення iнформачiйних моделей.
Змiнення готових. Використання) <Алгоритми>

Змiстова лiнiя <Iнформацiя. Щii з iнформацiсю>> базуеться на розумiннi дитиною
поняття кiнформацiя>. Злобувачi освiти мають умiти наводити прикJIади iнформачii,
властивостей iнформачii, фор, подання та
застосування, ефективно використовувати iнформаuiю. Поняття
властивостеЙ, фор, подання та використання у навччlJIьному процесi розширюсться i

доповнюеться на кожному етапi навчання. Таким чином забезпечуеться поступове
нарощування складностi матерiалу, його актуалiзацiя, повторення) закрiплення, що
сприя€ формуванню кJIючових та предметноi компетентностей i способiв дiяльностi на
ВИЩOМу piBHi узагальнення.

Змiстова лiнiя <<Комп'ютернi пристроТ для здiйснення дiй iз iнформацiсю>>
передбачае формування уявлення про те, що людина в життi постiйно зустрiчасться з
iнформачiсю, працюс з нею та може використовувати при цьому сучаснi засоби IT з

умiнням захистити свiй iнформацiйний простiр. !ля практичних робiт використовуються
програми (онлайн-середовища IHTepHeTy, додатки для мобiльних пристроiв).

У ходi реалiзаuii змiстовоi лiнii <<ОбОскт. Властивостi об'скта>) розглядаються
поняття об'екта, властивостеЙ об'сктiв i значень цих властивостей. fiiти м;}ють
наводити iз власного життя прикJIади рiзних об'сктiв, ixHix властивостей i значень цих
властивостеЙ, впорядковувати та групувати об'скти на ocHoBi значень властивостеЙ,
мати уявлення про вплив значень властивостей об'ектiв на подаJIьше ix використання
та опрацювання. Вчаться будувати складнi об'скти iз запропонованих частин, в тоN{у
числi самостiйно доповнюючи з вiдсутнiх компонентiв, представ ляти iнформаuiю про
Них рiзними способами - у виглядi чисел, тексту, зображень, схем, таблиць,
презентацiй, змiнювати значення властивоотей текстових та графiчних об'ектiв;
дослiджувати об'скти за допомогою створених моделей. Об'ектний пiдхiд мас
пронизувати навчання теоретичного та практичного матерiалу Bcix змiстових лiнiй
курсу.

Змiстова лiнiя <<Створення iнформацiйних моделей. Змiнення готових.
Використання>) забезпечус розвиток навичок створення iнформацiйноi моделi в рiзних
програмних середовищох, зокрема у табличнiй формi; початкових навичок
ВИкОристання рiзноманiтних засобiв iнформачiЙних технологiЙ для вирiшення
навчzlльних завдань; сприймати та представляти iнформаuiю у виглядi тексту: читати
та змiнювати тексти, визначати кJIючовi слова в TeKcTi, створювати та опрацьовувати
Текст; сприЙмати рiзноманiття графiчних даних; створювати власнi зображення у
виглядi малюнкiв та творчо опрацьовувати готовi зобраrкення; презентувати
iнформашiю у виглядi слайдiв.

Змiстова лiнiя кАлгоритми)> спрямована на розвиток розумiння поняття
ВикоНавця, Його середовища, команди, системи команд виконавця ;tлгоритму,
основних zlJlгоритмiчних структур, зокрема, слiдування, розг;lJIуження та повторення.
у'мiшь виконувати готовi zlлгоритми, а також скJlадати простi аJIгоритми для

Реалiзацiя мети i завдань навч;lJIьного предмета здlйсню€ться за змiстовими лiнiями

дiй з iнформацiею з повсякденного
iнфtlрмаrrii, Ti



виконавцiв, якi працюють у певному зрозумiлому для вiдповiдноi вiковоi категорiТ
середовищi, використовуючи просту систему ixHix команд; навичоl( шукати помилки в
послiдовностi команд, аналiзувати змiст завдань на скJIадання ;lJIгоритму для
виконавцiв; вмiння розв'язувати задачi з повсякденного життя, застосовуючи
€lJIгоритмiчниЙ пiдхiд: умiння планувати послiдовнiсть дiй для досягнення мети,
передбачати можJIивi наслiдки.

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

година на тиждень
Програма побудована лiнiйно-концентрично, Змiст понять поступово

РОЗширЮ€ться i доповню€ться. Забезпечу€ться поступове нарощування складностi
матерiалу, Його актуалiзацiя, повторення, закрiплення, що сприяс формуванню
клЮчових та предметноi компетентностей i способiв дiяльностi на вищому piBHi
узагальнення.

учитель може змiнювати порядок вивчення тем та самостiйно визнача€ обсяг
(кiлькiсть годин) на вивLIення кожноi теми курсу, а також на повторення, узагаJIьнення
Та Систематизацiю пiд час вивчення кожноi теми, вибуловуючи наЙбiльш доречну для
конкретного кJIасу траекторiю навчання.

Важсгlиво rцоб здобувачi освiти зрозумiли головнi особливостi безпечноi роботи
З iнформацiйними джерелами та почаJlи використовувати вiдповiднi навички та
ЗНаНня пРи вивченнi iнших навччlJIьних предметiв. Важливим с задоволення
пiЗнавальних iHTepeciB здобувачiв освiти, пiдтримка ix творqбi iнiцiативи та
прагнення до освосння нових iнформачiйно-комунiкацiйних технологiй, що
створЮватиме вiдчуття доступностi в постiйному оновленнi cBoix компетентностей.

Особливостi органiзацii навчально-виховного процесу: для дотримання
норм безпеки дитини рекомендусться органiзовувати навчання у закритому
ЗаХИЩенОмУ iнформаuiЙному середовищi. Облiковi записи для електронного
листування та спiвпрацi в мережi створюе адмiнiстратор навчального закJIаду.

Оцiнювання якостi пiдготовки здобувачiв освiти з предмету здiйсню€ться в
Таких аСпектах: l) piBeHb володiння теоретичними знаннями; 2) здатнiсть до
Застосування вивченого матерiалу у практичнiй дiяльностi; З) свiдоме та
вiдповiдальне ставлення до етичних, мiжкультурних та правових норм iнформашiйноТ
вЗаемодii; 4) вмiння спiвпрацювати; 5) використання матерiалу iз повсякденного
життя, навчагIьних предметiв; 6) свiдоме знання правил безпечноТ працi.

3 клас
Програмне забезпечення, яке використовусться: графiчний редактор (офлайн

та онлаин ii), текстовий даюо
Очiкуванi результати навчання

здобувачiв освiти
змiст навчання

Iнформацiя. flii з iнформачiсю

пояслlюс значення iнформацii для життя jlюдини, наводить
приклади iз власного досвiду: [З IФО l. l]
розрiзняс види iнформацii за способом подання: [З IФО
Ill

Роль iнформацii в життi людини.
Перетворення iнформацii з одного вид!,в
iнший. Способи подання повiдомлень"
Hocii повiдомлснь, символи. кодrвання i



J,,Jиlc перgгворювати одну форму подання iнформацii в
iншу: (текстове - в графi.lне, числове - в текстово тощо):
[3 IФо 1.2]
сmворю€ п€lпку та документи в нiй;
[3IФо 1.2l
пOяснлос поняття ккомп'ютерна мережа);
[3IФо 1.1l

р cl зчлl i с призначеннJI програми-браузера;
[3IФо з.2]
c.,ltlc використов\,вати гiперпосилання:
[з IФо з.2]
вuкорuсmовvс плережi для отримання достовiрноi
iнформацii та спiлкlвання.
[3IФо 3.3l
BucnoB"il юс припущення про достовiрнiсть iнформачii,
отриманоi з цифрових та iнших джерол; [3 IФО 1.4l
dоmрuлlусmься правил використаннJI власних i чужих
TBopiB, [3 IФО 4.3]
вllявtяс поваг.ч до авторства iнших осiб [3
IФо 4.3l

декодчвання. Структlрування iнфорплацii.
Поняття про мережу IHTepHeT, програма-
браузер, веб-сторiнка, веб-сайт,
гiперпосилання.
Авторське право.
Безпечна робота в Iнтернчгi

Комп'ютернi пристроТ для здiйснення дiй iз iнформачiсю

опuсуе T-eKcToBi i графiчнi об'екти;
[3IФо 1.3]
порiвнюс властивостi текстових i графiчних об'сктiв за
спiльними i вiдмiнниrrли ознаками; [3 IФО ].3]
вLtзначсlс об'скги, якi вйповiдають заданим
властивостям: [3 IФО 1.3]
B.1.1ic змiнювати значення властивостей текстовик та
графiчнlтх об'ектiв;
[3IФо 1 з]
dоuidж,vс об'екти за допомогою створених

плоделей t3 IФО 1.3l

Види об'ектiв: TeKcToBi, графiчнi.
Iнформацiйний об'ект. Властивостi
об'екта. Створення моделi об'екта за
заданими властивостями,
3l,riHa знаtIень властивостей об'скта (колiр
TeKcTv. шрифт. накреслення)

Комп'ютернi програми. Меню та iнструменти

рсlзрiзняс с!часнl пристроi для роботи з iнформачiею: |3
IФо 1.1|

J]r/ie чвiN{кн}.ти та вимкн\ти комп'ютер та iншi присгроi
(за уплови i.x використання): [3 IФО 1.2.|

вllкорllспlовус нообхiднi значки на Робочоллч столi для
запуску i роботи в програмах [3 IФО 1.2]
орiснmусmЬся в серодОвищаХ для пероглядУ зображень,
читання TeKcTiB. сл!хання музики. зilвершче роботу з
ними; [З IФО 3.2]
сmворюе зображення ocBiTHix об'екгiв [3 IФО
2д

TeKcToBi редактори.
Середовища для ЕIитання TeKcTiB. Закладки
в TeKcTi. цитати тощо.
Вiртуальнi бiблiотеки, довiдники,
енциклопедii. словники.
OcHoBHi команJи рсJаг\,вання: вирiзати.
копiювати, вставити, видaшити. Уводеннlt
символiв за допомогою клавiатr,ри.

,Щоповнення TeKcTiB зображеннями

СтвореннЯ iнформачiйних модеJIей. Змiнення готових. Використання

cmBoploc iнфор:vачiйнi продукги, поеднуючи текст,
зображення, звук тощо для продставлення iдей таlабо
резчльтатiв дiяльностi: [3 IФО 2.4]
сmворюе та злittюс простi зображення:
опраl|ьовус та ыжорl|сlпосlr iнфорплацiю з рiзних
джерел. [З lФО 2 4]
c"l.tic заповнювати таблицю ознак для предметiв з однiеi

Етапи створення iнформачiйноi моделi в
рlзних програмних соредовищах.
Створення текстових iнформацiйних
плоделей. зокрема ч табличнi формi.
Комп'ютернi презентацii. редагr,вання
презентацiй.
Утворення нового слайду, текстового



грчпи (класу);

[3 IФо 1.3l

розробляс: презентацiю за логiчною послiдовнiстю; [З
IФо 2 4]
dоповнюс презентацiю текстоil{. зображенням, схемою; [3
IФо 2.4]
pedaa,e i форллаmуе презентацiю заложно вiд Ii
призначення, змiнюе фон слайд.ч;
засmосовvе режим показу презентацiй
t,3 IФо 2.4l

вiкна"/поля.,Щоповнсння презентацii
текстоN{, зображенням. схемою.
Формаryвання презентацii.
Режим показ,ч презентацii

Лiнiйнi аJIгоритми

вllз нач а е алгоритмlчнl стрчкг! ри ;

[3 IФо 2.1]
вLlконче1 сп?ворюс та запчсчс алгоритN{и:

[3 IФо 2 l]
влliе дiяти за iнструкцiею; [3 IФО 1.3l
впоряdковус об'екти за певними ознаками: [3 IФО l.Зl
пояснюс наслiдки порушення плану, ;шгоритму
послiдовностi дiй у близькому середовищi, готових
програмах- iграх;

[з lФо 1.2]

розрiзняс iстиннi тахибнi висловлювання [3
IФо 1.4l

Команди i виконавцi, алгоритми. способи
подання алгоритм\,.
Запис лiнi йнегх алгоритмiв.
Створення зображень за власниN{и
алгоритмами.
3находження та виправлення поil{илок у
алгоритмах.
логiчнi висловлювання

Мистецька освiтня гаJryзь

Образотворче мистецтво
пояснювальна записка

]VIетОЮ навчання мистецтва у школi с всебiчний художньо-естетичний розвиток
ОСОбистостi дитини, освоення нею культурних цiнностей у процесi пiзнання мистецтва;
ПЛеКаННЯ ПОШани до вiтчизняноi, та зарубiжноi мистецькоi спадщини; формування
КJIЮЧОВИХ, МИСТецЬких предМетних та мiжпредметних компетентностеЙ, необхiдних для
ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО СаМОВиРаження в особистому та суспiльному }киттi.

,.ЩОСягнення поставленоi мети передбачае виконання таких завдань:
- розвиток почутт€воi сфери учнiв, набуття ними досвiду емоцiЙно- естетичних

ПеРеЖИВань, фОрмування мистецьких уподобань та особистiсних художнiх цiнностей;
- ПОГлибЛення мотивацii до пiзнання TBopiB вiтчизняного i зарубiжного мистецтва;

ВИХОВання Гордостi за здобутки рiдного мистецтва та толерантного ставлення до
мистецтва iнших eTHociB i наролiв;

- фОРrУВаННя yMiHb художнього сприймання, аналiзу художньоi мови та
ОЦiНЮВаННя TBopiB мистецтва, аргументування д}мки вiдповiдно до вiкових
можливостеЙ з використанням мистецьких TepMiHiB;

- ОВОЛОДiння способами художньо-творчо; дiяльностi в рiзних видах мистецтва,
комунiкацii з iншими в художнiй творчостi,

- ДОСЯгнення роЗумiння учнями можJIивостеЙ цифрових технологiЙ щодо ix
застосування в мистецькiй творчостi,

- РОЗВИТОк ЗДатностi самопiзнання i самовираження, керування власними
еМОцiЙниМи станами через мистецтво i рiзнi види художньоi творчостi, розвиток



креативностi й мистецьких здiбностей;
- фОРrУВанНЯ 3датностi встановлювати зв'язок мiж видами мистецтва) мiж

мистецтвом та iншими сферами знання (лiтературою, математикою, знаннями про
природу, iсторiю тощо); мистецтвом i явищами довкiлля;* усвiдомлення значення мистецтва в життi людини та художнього пiзнання для
власноi успiшностi;

- формування культури глядача-слухача;
- соцiалiзацiя учнiв через мистецтво, формування здатностi об'сктивно

оцiнювати творчi здобутки своi та iнших,
вiдповiдно до зазначених мети i завдань виокремлено змiстовi лiнii:

(художньо-творча дiяльнiсть>, <сприймання та iнтерпретацiя мистецтва)),
<комунiкацiя через мистецтво>>, якi розкривають основну мiсiю загаJIьноi мистецькоi
освiти.

змiстова лiнiя <<художньо-творча дiяльнiсть>> нацiлюс на розвиток креативностi та
мистецьКих здiбНостеЙ учнiВ череЗ практичНе освоення основ художньоi мови рiзних
видiв мистецтва та способiв художньо-творчого самовираження. ,ця змiстова лiнiя
реалiзуеться через формування в учнiв yMiHb застосовувати рiзнi виразнi засоби творення
художнiх образiв, iмпровiзування та естетичного перетворення довкiлля,

змiстова лiнiя <<сприймання та iнтерпретацiя мистецтва>> спрямована на пiзнання
ЦiННОСТеЙ, ЩО ВТiЛЮЮТЬ ТВОри мистецтва. iT реа-гliзацiя передбачае розвиток емоцiйноi
сфери yrHiB, збагачення естетичного досвiду, формування в них yMiHb сприймати,
аналiзувати, iнтерпретувати, оцiнювати мистецтво, виявляючи до нього емоцiйно-
цiннiсне ставленнrI, мистецьку (термiнологiчну) пропелевтику.

реалiзацiя змiстовоI лiнii <<комунiкацiя через мистецтво> нацiлена на соцiалiзацiю
ytHiB череЗ мистецтВо, усвiдОмлення ними свого кЯ> (своiх миотецьких досягнень i
можгIивостей). Змiстова лiнiя передбачас формування в 1"rHiB yMiHb презентувати себе i
своi досягнення, критично ix оцiнювати, взасмодiяти З iншими через мистецтво у
середовищi, зокрема у рiзних культурно- мистецьких заходах, колективних творчих
проектах, обговореннях тощо) а також формування уявлень про можливiсть i способи
регулювати свiй емоцiйний стан завдяки мистецтву.

опанування у{нями мистецтва У початковiй школi фунту€ться на зааадах
компетентнiсного, цiннiсного, особистiсно зорiснтованого, дiяльнiсного, iгрового та
iнтегративного пiдходiв.

Мистецтво сприlIе формуванню юlюLloBllx компеmенп,lнослпеz7, зокрема, у прочесi:
о,}сного висловлювання вражень вiд мистецтва, за допомогою ком,ентування

дорослого Й оцiнювання власноi художньо-творчоi дiяльностi (Bi-abrte во.поdiннst
dерасaBt.tою - |овoloi зdаmнiсmь спiлкуваmuся рidною);

оЗЕСТоСУвання мистецькоi термiнологii, що ма€ iноземне походженНЯ, у процесi
iНТеРПРеТаuii хУдожнiх TBopiB (спi.пкуваrtня iнозелtнчl_л,llt J\|onaxш);

о встановлення вза€мозв'язкiв мiж засобами мистецтва i здiйсненням елементарних
розрахункiв для пояснення художньоi виразностi TBopiB (наприкгlад, пропорцiи частин
твору, визначення музичного метру, запису ритму, симетрii / асиметрii, танцюв;Lльного
руху тощо) (-п,t аm ема п1 uч l l а к () i\tп е ш € н m tt i с пl ь) ;



о спостереження, дослiдження i вiдтворення довкiлля та явищ природи засобами
МИСТецТВа (ко-uпепtенпulосmi у :аlузi прuроdнtлчuх наук, mexttiKu i maxHo_1ozitt, екrl.,ttl:iчttа
кO.л,mеmенmнiсmь);

о самOстiйного (u" за допомогою дорослого) використання iнформаuiйних
ТехНОлогiЙ мя отримання мистецькоТ iнформацiТ, художнього творення (iнфор.llаtliйltо-
к о.лl ун i Katy i йн а ко.fulп е m е н m н i, с пt ь) ;

. формування умiння визначати власнi художнi iнтереси, досягнення i потреби;
ПРаГнення доцiльно використовувати свiЙ час для пiзнання, сприЙмання, творення
мистецтв а (н а в ч ан н я сtпр cl d о в )lc асuпt tп я) ;. спiвпрацi з iншими, зокрема участi у мистецьких заходах, прикрашеннi середовища
ДЛЯ лРУЗiв, сусiдiв; прояву вiдповiдальностi за особистий i колективний результат;
Використання мистецтва для отримання задоволення (впливу на власний емоцiйний
Стан), опанування народних традицiЙ, мистецтва рiдного краю; толерантного ставлення
ДО МИСТеЦТВа Рiзних наролiв (zролtаOянськi mа соцiальнi ко-л,rпеlпенmносtпi, поrl'уtзанi з
idеЯl,tu dемокраmii, справеdлuвоспti, piBHocmi, прав люdttrttt, dобробуп?у пlа зОtlрово:о
способу ,:ж:umпlя, з усвidолlлення-l,t piBHtlx прав i -ллоаслuвосmей);

о проявiв творчоi iнiцiативи та намагання iТ реалiзовувати, зокрема через втiлення у
практичнiЙ художньо-творчiй дiяльностi (iндивiдуальнiй i колективнiй), презентацii
РеЗУльтатiв власних мистецьких досягнень (пidпрuслtлuвiсmь mа фiнансова
?pa*tOпl+icmb):

. виявлення бажання впроваджувати HoBi iдеi, (iнновацif,tнiсmь).
[tу.uьmурна коl,1пепlенmнiсtпь як сmрuж{нева d,ця лшсmаlькоi ocBimrtbtli' :а.,tузi (,

i н пt е z р ап ьн о ю с п l 0 с о в н о i н ulttx к-|lюч о вuх лtо.\,lп е tп е н пl н о с m е й.

Мистецька освiтня гаJIузь може реалiзуватися через iнтегрованi курси або предмети
ВиВчення за окремими видами мистецтва: наприкJIад, музичне мистецтво,
ОбРаЗотворче мистецтво тощо за умови реа.гliзацii упродовж циклу навчання Bcix
очiкуваних результатiв галузi та iнтегрування навчального змiсту.

3 клас

Очiкуванi результати навчання
здобувачiв освiти

змiст навчання

Худоlсньо-творча дiяльнiсть

оllаанiзовллс сапцостiйно робоче мiсце для занять
рiзнипли видаN{и образотворчоi дiяльностi [3 МИО l ll:
dоmрuлttлс:mься охайностi i правил технiки безпеки;
са.ltосmiйно лiорuсmусmься знаliо_ltu.llu хl,дожнiми
iнструментапли (палiтрою. рiзними видами пензлiв,
стеками. ножицями тощо) [3 МИО 1,1].
dобuрае хlцожнi матерiали- вiдповiдно до влцу
мистсцтва (образотворчо, декоративно-прикладне). в
яко]\{_ч працюе [3 МИО 1,1].

розпiзнас форми (реалiстичнi. декоративнi);
doc:tidlrlle форrl, предмету та спрощуе ii до
геометричноi подiбностi [3 МИО 1.3];
порiвнюс б}цову рiзних природних форм, ix пропорцiй

Органiзачiя робочого мiсця для ý}нять
образотворtIиN{ мистецтвом,
Освосння iнстрчментарiю для образотворчоi
дiяльностi,
Використання вiдоп,tих засобiв образотворчоi
виразностi для створення вiзуальних образiв.

Зображення графiчними та живописниN,tи
матерiалами (традицiйними та сlчасними).
Розмiцення зображень на аркr,шi. r просторi.
коN{понyвання елементiв композицii (площинна.
об'емна), вiдтворення плановостi простору у
площинних зображеннгх.



[З МИО l.Зl; dобuрае вiдтiнки кольору за насиченiстю | Лiплення з пластичник ллатерiапiв рiзними
[З МИО 1.2l; | (rросr"r") прийомами i способами.
спlворю€ реалiстичнi, казковi, фантастичнi образи [З 

|мио 1.3l; | Понятгя про декор як засiб наповнення й
{lttкону€ елеN{ентарнi заплальовки з нат\ри та за \,явою в | збагачення форми.
оскiзнiй формi (предмети побlту, об'екти природи та 

|

архiтектr,ри) [3 МИО i.3I; | Еrеrсr,rар"а стилiзацiя форь,r та
сmворюс зображення в прошесi експерименцвання з | озлоб;lювальних елементiв рiзних виJiв
кольорами, лiнiями, крапками рiзного розмiрr,. | декоративно-прикладного мистецтва (народна

формапли- об'емами. фактllэами тощо [3 МИО l 2l: I iграшка_ розпис_ витинанка, писанка тощо).
самосmiЙнrl сmворюе прост}-, зокрема орнамент€}льн1,, | Розмiщення об'екгiв у, форматi з дотриманням

об'емну). вuкорuсmовчс усю площину аркуша: | композицiйного центру.

МИО 1.2|: | ,rо*,"rr" контрасту форпл, кольорiв .

обuрас формат (прямокутний. квадратний. трикчтний. | ПередаЕIа п-цановостi 1,зображеннi з нат!ри та за
в колi, в овалi) для кращого втiлення зад}/му [3 МИО | ч"вою.
l.t l;
вu,di;tяс копцпозицiйний центр.головне i другорядне.
враховуючи ocHoBHi пропорчii зображl,ваних | Створення сюжетних композицiй
предметiв. композицiйнi засоби та правила tЗ МИО 

|llj:l
вltкорlrcmовус елементарнi закони перспективи (олне за 

|

iншим; ближче - бiльше, яскравiше. теплiше,далi - I

менше та блiдiше, холоднiше), передаючи плановiсть | Сприймання lисобiв виразностi в скульптlрi

переdае в зобралrення,r елементарцч будов1, птакiв, 
l

тварин. людини, посильно передас ри(: iлюзорнi змiни 
|

розплiрiв предметiв в з€lJIежностi вiд розплiщення \, 
I

просторi; смисловi зв'язки мiж об'ектами в сюжетних 
l

композицiях [3 МИО l 3]: | Створення х\цожнього образу засобами

простору у площинних зображеннях [3 МИО 2.2l: | {барельеф. горельеф),

Рtlз7liзняс особливостi об'смного (крrглого та | дскоративноi насиченостi форьли (фактlрою_

репьефного) зображення [З МИО 2,2]; | л*ап"r", розписом),
пopiBttKlc найпростiшi елементи об'емних форм [3 IчIИО l

LЗ |: | Пр"*рашання мiсця- де навчасться. живс.
вuра)!са€ особливостi об'екту як образу засобами 

|

форми i декору (як у об'емномч так й \, площинном1, | Вирiз_чвання, констр}.ювання з паперу,та iнших
зображеннi)[3МИО 1.1"|: | пiдрччних матерiалiв. Робота з природними
озdоб.ryкле об'емнy форм_ч рельефним або живописним ] матерiалами.
декором [3 МИО 1.1]:
консmруюе mа сmворюс простi композицii з паперу,
хуцожнiх. природних та рiзних пiдруrних матерiалiв.
самостiйно | Самовираження в х!цожньо-творчiй дiяльностi.
do(lupae скrадовi композицii [3 МИО 1.2l: творчо
вllкорuсmовуе рiзнi технiки. iнстрчменти та ллатерiали
для втiлення власного задуL{у (саморобнi штампи.
набризк. дск_\паж. колаж) [3 МИо 1.2l.
nclt;dltl,c засоби рiзних видiв мистецтва для втiлення
х\цожнього задумуl [3МИО 1.1]; [3 МИО 2.2]
вltокре,\lпю€ i фiксус в доступний спосiб цiкавi явища
довкiлля: вiдтворюс ix _v творчiй дйльностi
(iмпровiзацiях мелодiй. iнсценiзацii пiсень,
пластичноIuу iHToHlBaHHi); [3 МИО 1.3]
пропонл)с iдеi оздоблення мiсця, де навчаеться. живе [3
мио 1.3l.



реалiзовуе ix (за допомогою iнших або
самостiйно втiлюе несютадний iидум оздоблення
мiсця. де навчаgгься i власного помешкання [3 МИО
l 3];

розпiзнас власнi еплоцii вiд хlцожньоi TBop.lggai_ обирас
види х_чдожньо-творчоi дiяльностi вiдповiдно до свого
настрою [3 МИО З.а];
переdае власнi емоцii у творчiй роботi за допоil{огою
lсольору[3 МИО 1.1];

[3 мио з 4]
d о mрu"lry е mься заг;Llьноприй<ятих правил поведi нки в
заклада\ культу)и та мистецтва (у музеi тощо)
|3МИО 3 3l;

Сприймання та iнтерпретацiя мнстецтва

вuыrача(: особливостi втiлення образу у творах
образотворчого мистецтва та архiтектlри [3 МИО 2 2];
xclpatmepltу),e колiр об'сктiв довкiлля вiдповiдно до
часу доби та пiр року [3 МИ:О 2.2]:
вtlсловjlюс суdж,ення tцоdо передання емоцiйного cтaнv
зображl,ваних об'сктiв та явищ навколишнього cBiTv v
TBopi (зокрема,у cTaHi спокою та в pyci) [З МИО 2.1]:
вuзначос композицiйцч будову твору образотвор.1919
мистецтва та архiтектJри |3 МИО 2.2];
вtlрiзняс кольорову гаму твору (тепла, холодна),
тональнiсть (свiтлi й TcMHi кольори), насиченiсть
(яскравий. тьмяний) загальний колорит:елементи
коь.rпозицii твору (центр, головне i дрrторядне:
поб,чдову твор у (симеrричну та асиметричн\,, стати!Iн\,.
динамiчну, ритмiчнч, метричну) [3 МИО 2 l];
цiлiсно охоплюе ува?()ю хуцожнiй TBip; зосереджчегься
на характерних деталях;
пo7liBHKlc музичнi та вiзyальнi, хореографiчнi образи;
[З МИО 2.1l;
зiставляе твори мистецтва та явища довкiлля (за
допомогою вчителя) [3МИО 1.3]; [3 МИО 2.2];
вtlрiзttяе елементи художньоi мови TBopiB синтетиLIних
видiв мистецтва для характеристики х\цожнього
образу: акторську гру" костюми, декорацii, м\,зичне
офорь,rлення театрального/екранного твору[3 МИО
2 2l;
роз1liзttяс засоби виразностi та характеризrс мlзичнi
твори вокальнi та iнстрчментальнi: [3 МИО 2.2]

рсlзрi зtt яс за с о б u ыlра з н о сmi mа ха рак m е pilTle дбgрr,
живописч. графiки, ск}-*льпт!ри [3 МИО 2.2].

розрiзняе та карактериз\,е виразнi засоби рiзновидiв
театрального мистецтва (драматичний, ляльковий,
музи.Iний). народноi, класи.rноi та сlчасноi
хореографii; [3 МИО 2.2l
рсlзрiзняс mа харакmерuзче виразнi засоби анiмацiйних
фiльмiв; [3 МИО 2.2]

розпiзнае mа харакпlер?/зус х\дожнi матерiали, якими
виконана учнiвська творча робота (кольоровi о-.liвцi"

фломастери, акварель. гуаш, пластилiн тощо) [З МИО
) )l,

Сприймання TBopiB рiзних видiв мистоцтва

Виразнi засоби (елементи мови)
образотворчого мистецтва.

Участь в обговореннi мистецького твору з
використаннялл знайомих мистоцьких TepMiHiB

Використання декору для створення образу,.

Ознайомлення з елементарними поЕяттями
кольорознавства та композицii.

Сприймання синт9тичних образiв.
Зiставлення виразних засобiв рiзних видiв
мистецтва.
Зiставлення хlцожнiх образiв- подiбних за
сюжетом та втiлених r,рiзних видах N{истецтва,

Мистецька пропедевтика,
Знайомство з рiзновидами
образотворчого (живопис" графiка,
скчльпryра) :театрального (драматичний-
ляльковий. музичний) i\{истецтва. хореографii
(народна, кIIасична, c1-1acHa). жанрами
образотворчого N{истсцтва (портрет, пейзаж



порiвнюе природнi форми- образи довкiлля з ix
художнiм (декоративним) трактчванням [З МИО 1.3|:
вlвtrсlчс!с власнi емоцii вiд сприйlмання мистецьких
TBopiB [З МИО 3.а];
dоfuцлсlс: слова для карактеристики вра}кснь iз власного
запас\, [з МИо З.Зf. пояснюс, що подобасгься або не
подобасться у TBopi [3 МИО 2.1].
обtryас твори вiдповiдно до свого настрою: пояснюе.
вiд чого дiстае насолоду; добирае твори для
полiпшсння свого настрою [3 МИО 2.1|. [3 МИО З.4l
вidrпворюс смоцiйнi враження вiд твору, N{истецтва

1,любrеними хr,цожнiми засобами [3 МИо 3.4|;
порiвнюс cBoi настрiй та поч},.rгя iз тил,tи що втiленi у
х\цожньомr.творi (на ocHoBi дiалогч мiж авторопл та
глядачепл) [з Мио 2.1].

(краевид), натюрморт. анiплаqiстичний тощо):
видами opHaMeHTiB (рослинний, геометри.lний
тощо та за признаLIенняь.r (стрi.lковий. розетка):
вида},Iи анiмацii (мальована, лялькова.
пластилiнова, комп' ютерна).
Спостереження за довкiлляпr та його втiлснням
хl,дожнiх образах.

Саллопiзнаннячерез сприймання TBopiB
мистецтва.
Вербальний опис вражень, еплоцiй_ викликаних
творами.
Використання r, сприйманнi TBopiB рiзних видiв
N{истецтва для задоволсння та полiпшсння
власнOго смоцiйного cтaнv,
Самовираження v х}цохшьо-творчiй дiяльностi
Розчмiння значення N,lистецтва у, життi людини.

Комунiкацiя через мистецтво

ха ра кmерuзllс власнY творчlсть за подани]\.{и
орiентирами; [3 МИО 3 ll;
п()ясllюс, що вдалося чи не вдалося: визначае за
допомогою вчитоля/ вчительки трl.днощi: обuрас (за
допомогою вчителя/ вчительки) спосiб !,досконалення
[3 МИО 3.2.|:

п р е зе н mу с результати власноi TBop.locTi (демонстрче
власнi роботи з образотворчого мистецтва тощо) перед
рiдними, однолiтками [З МИО З.2];
п()Jlсню( зааl,м [3
МИО 3.2l:
в1 lз н cl ч cl ( dtлсяаt е t.t ll я однол iTKi в }, х!,дожнЬо-творчiй
дiяльностi. виявляючи доброзичливiсть у
висловлюваннях. [З МИО З 3]"
o(lzoBoptclc з iншими врФкення вiд сприймання TBopiB

рiзних видiв мистсцтва та творчоi дiяльностi,
поважаючи уподобання iнших[3 МИо 3 З]:
беРе УЧаСmь }r шкiльних мистсцьких за\одах
(KoHKvpcax. виставкак. фесгивалях, тижнях мистсцтва
тощо), ч колективних творчих проектах, зокрема iз
використаннялл засобiв yлюбленого видч мистецтва i
х!/дожньо-творчоi дiяльностi [3 МИО 3.3|'
Btп;tlHvc рiзнi dii' lролi в колекгивномч творчом\,
аrявjrrlк)чtl пoBa?f) до iнших [3 МИо 3.3]

Презентацiя власних творчих досягнень.
Оцiнювання власноi творчостi за поданиý,lи
орiентирами.

Оцiнювання творчих здобlткiв однолiткiвза
спi.rьно визнаttеними орiснтирами

Виховнi сиryачii на ocHoBi TBopiB l\{истсцтва
(обговорення сюжсгiв. xapaкTepiB, вчинкiв. дiй
персонажiв. створюваних N{истецькими
засобап.rи).

Колективне виконання творчого зад!,м},.
Оцiнювання i сад,rооцiнювання t, колектлtвнiй
творчостi.
Проведення шкiльних мистецьких заходiв.

,Щотримання правил творчоi спiвпрацi. взасл,rодii.
коплунiкацii.



Мистецька освiтня галузь
Музичне мистецтво

пояснювальна записка
метою навчання мистецтва у школi е всебiчний художньо-естетичний розвиток

особистостi дитини, освоення нею культурних цiнностей У процесi пiзнання мистецтва;
плеканнЯ пошанИ дО вiтчизняноt та зарубiжноi мистецькоТ спадщини; формування
кJIючових, мистецьких предметних та мiжпредметних компетентностей, необхiдних для
художньО-творчогО самовираженнЯ в особистому та суспiльному житгi.

,щосягнення поставленоi мети передбачае виконання таких завдань:- розвиток почуттсвоi сфери учнiв, набуття ними лосвiду емоцiйно- естетичних
переживань, формування мистецьких уподобань та особистiсних художнiх цiнностей;

- поглиблення мотивацii до пiзнання TBopiB вiтчизняного i зарубiжного мистецтва;
виховання гордостi за здобутки рiдного мистецтва та толерантного ставлення до
мистецтва iнших eTHociB i народiв;

- форrування yMiHb художнього сприймання, аналiзу художньоi мови та
оцiнювання TBopiB мистецтва, аргументування думки вiдповiдно до вiкових
можJIивостей з використаннjIм мистецьких TepMiHiB ;

- оволодiння способами художньо-творчоi дiяльностi в рiзних видах мистецтва,
комунiкацii з iншими в хуложнiй творчостi;

- досягнення розумlння учнями можJIивостей цифрових технологiй щодо ix
застосування в мистецькiй творчостi;

- розвиток здатностi самопiзнання i самовираженнrI, керування власними
емоцiйними станами через мистецтво i рiзнi види художньоi творчостi, розвиток
креативностi й мистецьких здiбностей;

* фор*УваннЯ здатносТi встановлювати зв'язок мiж видами мистецтва, Mix<
мистецтвом та iншими сферами знання (лiтературою, математикою, знаннями про
природу, iсторiю тощо); мистецтвом i явищами довкiлlля;

- усвiдомлення значення мистецтва в житгi людини та художнього пiзнання для
власноi успiшностi,

- форrування культури глядача-слухача,
- соцiалiзацiя yrHiB через мистецтво, формування здатностi об'ективно

оцiнювати творчi здобутки cBoi та iнших.
вiдповiдно до зазначених мети i завдань виокремлено змiстовi лiнiт:

(художНьо-творча дiяльнiсть>, ксприймання та iнтерпретацiя мистецтва)),
<комунiкацiя через мистецтво>, якi розкривають основну мiсiю загаJIьноi мистецькоi
освiти.

змiстова лiнiя <<художньо-творча дiяльнiсть>> нацiлюе на розвиток креативностi та
мистецьКих здiбНостеЙ 1^lHiB череЗ практичНе освоеНня осноВ художньоi мови рiзних
видiв мистецтва та способiв художньо-творчого самовираження. Ця змiстова лiнiя
реалiзуеться через формування В учнiв yMiHb застосовувати рiзнi виразнi засоби творення
художнiх образiв, iмпровiзування та естетичного перетворення довкiлля.

змiстова лiнiя <<сприймання та iнтерпретацiя мистецтва> спрямована на пiзнання
ЦiННОСТеЙ, ЩО ВТiЛЮЮтЬ твори мистецтва. ii реалiзацiя передбача€ розвиток емоцiйнот



Сфери yrHiB, збагачення естетиt{ного досвiду, формування в них yMiHb сприймати,
аналiзувати, iнтерпретувати, оцiнювати мистецтво, виявляючи до нього емоцiйно-
цiннiсне ставлення, мистецьку (термiнологiчну) пропелевтику.

Реалiзацiя змiстовоi лiнii <<Комунiкацiя через мистецтво>> нацiлена на соцiаrriзацiю
Учнiв череЗ мистецтво, усвiдомлення ними свого кЯ> (своТх мистецьких досягнень i
МожJIивостеЙ). Змiстова лiнiя передбачае формування в учнiв yMiHb презентувати себе i
cBoi досягнення, критично iх оцiнювати, взаемодiяти з iншими через мистецтво у
середовищi, зокрема у рiзних культурно- мистецьких заходах, колективних творчих
проектах, обговореннях тощо, а також формування уявлень про можливiстъ i способи
регулювати свiй емоцiйний стан завдяки мистецтву.

Опанування )цнями мистецтва у початковiй школi грунту€ться на засадах
компетентнiсного, цiннiсного, особистiсно зорiентованого, дiяльнiсного, iгрового та
iнтегративного пiдходiв.

Мистецтво сприяс формуванню кпюч()внх ко-\,tпеlпенmносmей, зокрема, у процесi:
о,}сного висловлювання вражень вlд мистецтва; за допомогою коментування

ДОРОслого Й оцiнювання власноТ художньо-творчоi дiяльностi (Bi.ttbtle во.lсtdiння
dер:ж,авноtо .fuловоюi зdаmнiсmь спLпкуваmuся pidHoto) ;

оЗ?СтоСfвання мистецькоi, термiнологii, що мае iноземне походження, у прочесi
iнтерпретацii художнiх TBopiB (сп i лку в ан ня i н оз елtнLL\ll,t .л,t oBaMu) :

r ВСТПновлення взаемозв'язкiв мiж засобами мистецтва i здiЙсненням елементарних
РОЗРахункiв для пояснення художньоi виразностi TBopiB (напришrад, пропоршiй частин
ТВору, визначення музичного метру, запису ритму, симетрii / асиметрii танцювzLпьного
руху тоrцо) (лtапl елtаmuч н а ко-\!пеm енпlн i сtп ь) ;

о спостереження, дослiдження i вiдтворення довкiлля та явищ природи засобами
]vIистецтва (ко.l,tпепlенmноспti у zапузi прttроdнuчtlх наук, пtexHiKtl i пtехнолоеiй, eKrl.,tcl,:iчtta
ко.\4пеmенmнiсmь);

. самостiйного (чи за допомогою дорослого) використання iнформачiйних
ТехнологiЙ для отримання мистецькоi iнформацii, художнього творення (iнфор"л.tаtliйrtо-
Kolt! н i кац i йн а колIп еm е нmн iспt ь) :

формування умiння визначати власнi художнi iнтереси, досягнення i потреби;
ПРагнення доцiльно використовувати свiЙ час для пiзнання, сприЙмання, творення
мистецтв а (н авч ан ня впроdов )t{ :ж,utп пt я);

. спiвпрацi з iншими, зокрема ylacTi у мистецьких заходах, прикрашеннi середовища
ДЛя друзiв, сусiдiв; прояву вiдповiда-гrьноотi за особистий i колективний результат;
Використання мистецтва цтя отримання задоволення (впливу на власний емоцiйний
Стан), опанування народних традицiй, мистецтва рiдного краю; толерантного ставлення
ДО МиСТецтва рiзних народiв (zролtаdяttськi mа соцiалtьнi ко"плпепlеilпlносmi, пов'stзаtti ,з

idеял.tu dе.мокраtпii, справеdлuвоспti, piBHocпli, прав .пюс)ttнtt, dобробупlу mа зdорслвсlzо
способу ){umпхя, з усвidол|]ленлtя1,1 piBHtlx прав i -лtо:ж,лuвосmеtt);

о проявiв творчоi iнiцiативи та намагання ii реалiзовувати, зокрема через втiлення у
пракгичнiЙ художньо-творчiй дiяльностi (iндивiдуальнiй i колективнiй); презентацii
РеЗУльтатiв власних мистецьких досягнень (пidпрuс:лlлuвi.сtпь mа фirtаrlсова
zpo-\lomHictпb);



о виявлення бажання впроваджувати HoBi iдеi (iHHoBatliйHicmb).
Ку.пьmурна к().п.rпеmенmнiсmь як сmрu}юнева с).пя лruсmецькоi' ocBimHbcli' zа.чузi с

iH m е z рапьн ою с m о с о в н о i н uttlx к.ц лоч oчux к о.\4 п е п1 е нm н о сm е й.

Мистецька освiтня гrlJIузь може реалiзуватися через iнтегрованi курси або предмети
вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад) музичне мистеlцво,
образотворче мистецтво тощо за умови реалiзацii упродовж цишIу навчання Bcix
очiкуваних результатiв галузi та iнтегрування навчального змiсту.

3 клас

Очiкуванi результати навчання
здобувачiв освiти

змiст навчання

Худояtньо-творча дiяльнiсть

BllKoIl),€ дитячi пiснi (зокрема, музичний фольклор): [3
МИО 1.1];

dобнрае засоби мr,зичноi виразностi (темп, динамiкч),
необхiднi для створення настрою, характерy: [З МИО
1.1]: [3 МИО 1.2];

роз1l"1,1ig зllачення вокальн}tк вправ для правильного
виконання: сmс.хпllпь за точнiстю i виразнiстю
iнтончвання. чiткiстю дикцii. спiвацькою поставою,
диханням, [3 МИО 3.1];
вLtконче в ансамблi нескладнi композицii (трикутник,
б!,бон. маракас. дзвiночки, барабан, трiскавки. сопiлка
(за чмови дотриN{ання гiгiени користчвання)-
ксилофон. мсталофон, синтезатор тощо). [З МИО 1.1];
с алл о с m i й н о d о б u р а е тембр музичного iHcTp 1rMoHT.v

для персдаLIi вiдповiдного образу; [З МИО 1.1]: [З
МИО 2.1l:
i.оtпр о Bi зу с: голосом (м.чзичнi, мовленнев i iнтонацii) та
на мчзичних iHcTpvMeHTax; [3 МИО 1.2]

сm ворюе варiанти ритплi.tного супроводу
до пiснi на м\/зичномl,iнструментi за
вибором; [З МИО 1.2l,
орiенmlле:mься в поняттях музичноi грамоти
(звук. мелодiя. акомпанемент, музиLIна

форrиа_ динамiка. схеми диригчвання (на
2lЦ:IЗМИО2.21
орiснmллеmься в нотному записi (за

доцiльностi для виконання); чumас lипис
найпростiших ритмiв: [3МИО 2.2|

i.ltП Р О В i ql е засобами пантомiпли (MiMiKa. жести) :

пластично iHToHyc м\,зичнi образи: [з МИо 1.2-|;

Bllчotyc нескладнi ролi (в тому числi, пiснi ку ролях>).
dобuрас засобu вирa;кеннJI (темп, тсмбр голосу,
динамiкч. рухи" MiMiK1"): [3МИО l 1], [3 МИО 1.2];
?ра с алсментарнi тtатральнi сrюди (самостiйно
обuрас вiдомик персонажiв та перевтiлюеться в них.
зокрема. i.ttiпvс xapaKTepHi р!\и, ход!. зв\,ки. пliMiKv
тощо). [3 МИО 1.2l:

Спiв (спiвацька постава. дихання, iнтонацiя.
фразування, дикцiя).
Оперчвання засобами виразностi та способапли
створення вокЕtJIьного i вокально- ансамблевого
/ хорового х\ножнього образlr,

Гра на музичних iHcTpvMeHTax: створення
BapiaHTiB ритмiчного с},провод!, до пiснi. гра в
ансамблi зi створенням ритмiчного счпровод!, до
пiснi тощо.
Правила гiгiсни у користуваннi мyзичними
iнструментами.

Оволодiння музичною грамотою (за
нсобхiднiстю для художньо-творчоi
дiяльностi),
Знайомство з елементарною нотною грамотою,
необхiдною дJuI виконання TBopiB, Вiдтворення
записч найпростiших ритt.tiчних
послiдовностей.

Створсння синтетиtIного хyдожнього образ_ч.
Iнсценiзацiя" нйпростiшi театральнi gтюди
(створоння театралiзованих образiв, зокрема.
пiд час рольового виконання пiснi).
Вiдтворення нескладних танцювальних
елементiв.

Елементарне вправляння у сценiчнiй поведiнцi,



вправляеm ься нш lнтонацlею мовлення, диханням;
дикцiею" мiл,tiкою, жестами;

рухасmься пiд плчзикч. dобuраючtt BiдoTrli танцювальнi
еломенти (наролнi. cl"racHi) :

узzоdжус cBoi р.r,хи з N{узичнип,l супроводол.{ (спiвом):
створюе сцснiчнi iнтерпретацii пiсенних образiв: [3
МИО 1 ll:
Bl t к о puc m о B|l(, атриб!ти для пiдсилення си нтетичноi'
виразностi (iз запропонованих); [З МИО 1.1]:
комбiнус знайоп,ti хlцожнi технiки, звуки, ритN{и. рухи,
лiнii" кольори, форми. факгlри. матерiали тощо для
втiлення iдеi в художньому образi [3 МИО l 2]:
сmворюс образи, використовуючи знайомi засоби та
способи за yявою [3 МИО 1.1]; [3 МИО 1.2]:
творсння образiв (звlки. слова, пантомiшлу, рlхи, лiнii,
кольори. об'еми. декор тощо), якими можс виразити
cвoi поч\,тгя та емоцii [3 МИО 3 4];
вuокре.мtюе i фiксllс в доступний спосiб цiкавi явища
довкiлля; вiдтворюе ix у творчiй дiяльностi
(iмпровiзачiях плелодiй. iнсценiзацii пiсень.
fIласти.Iному iHToHvBaHHi): [3 МИО 1,Зl

.Щобiр реквiзиту. б_лтафор ii. деталей костюм i в.

Самовираження в хчдожньо-творчiй дiяльностi.

кчльц,ра глядача сл\хача

Експериментчвання зi звуками, тембрами.
ритма.vи_ р}хами. лiнiяпtи. кольорами.

формами, матерiалами.

Спостереження за довкiллям для створення
х\цожнiх образiв (повадки тварин: MpaKTepHi
особливостi ходи, жестiв людей рiзного BiKr,-
iнтонацiя N{овлення людини в рiзниli життсвих
ситr,ацiях тошо). вплив свiтла на змiнr.,
кольорiв у природному середовищi:

Сприймання та iнтерпретацiя мистецтва

е.ltоцiйно c,пpttttLttac твори рiзних видiв мистtцтва i
виявляе враження у вербальний або невербальний
спосiб;
[3 МИО 2.1];
вttрiзняс слсменти пrr,зичноi мови. застосованi для
характеристики музичного образу, зокрема iз
сю}кетною (лiтерапрною) програмою (пле-rlодiя_ теьлп,
динамiка, г\",tнiсть. ритм. тембр (голос та деякi
музичнi iнстр_чменти), лад (мажор, MiHop): [3 МИО 2 2]

рсlзпi зн а с: простi м\,зичнi форми (двочастинна_
тричастинна, куплетна), [3 МИО 2.1.|. [3 МИО 2.2]
ц i :t i с н о о х о п_iI to € |) ва е ою х,чдожнiй TBip ; зосер ерIý,сться
на характерних деталях:
порiвнюс музичнi та вiзl,альнi. хореографi.Iнi образи:
[3 МИО 2 1l;
зiставляс твори мистецтва та явища довкiлля (за
допомогою в.rителя) [зМио l 3]: [3 МИо 2.2l:
вtlрiзttяt: елементи художньоi мови TBopiB синтетичних
видiв мистецтва для характеристики хчдожнього
образ1,: акторську гру, костюми, декорацii. плузичне
оформлення театрального/екранного TBopv[3 МИО
2,2l;

ро з р i з н я с"засоби виразностi та характсри зr с мчзи.rн i
твори вокальнi та iнстрyментальнi. [З МИО 2.2]

ро зрi з н яс,засо бч Btlp а зн о с пl i mа х а ра к п1 е pll зv€ m Bopчl
живопису, графiки, скчльптчри [3 МИО 2 2l,
розрiзltяr: та характеризус виразнi засоби рiзновидiв
театрального ]\{цстеItrтва (драматичний, ляльковий.

Сприймання TBopiB рiзних видiв :uистецтва.

Виразнi :исоби (елементи мови) рiзних видiв
мистоцтва (музи.rне, театр, хореографй, KiHo
тощо).
Участь в обговореннi мистецького твор\,з
використанням знайоплих N{истоцьких TepMiHiB.

Використання декору для створоння образу.

Сцrиймання синтетичних образiв.
Зiставлення виразних засобiв рiзних видiв
мистецтва.
Зiставлення хlцожнiх образiв. подiбних за
сюжgгом та втiлених !,рiзни\ видах NlистOцтва.
Мистецька пропедевтика.
Знайоллство з рiзновидами музичного (BoKa"rbHa.
iнстр\.ментальна).
образотворLIого (живопис. графiка,
скчльпт}ра) ;тсатрапьного (драмати.Iний,
ляль ковий. пл.чзичний) мистецтва" хороографi i
(народна, класична. сlчасна). KiHo (кiнофiльм.
мультфiльм); жанрапли музичного мистецтва



мYзичниЙ), народноi. класичноi та с}.Часноi
хореографii: [3 МИО 2.2l
р о з 1li з н я r: ftхсl xcl ра к m е р u зу ( вир азнi засоби aHi мацiйних
фiльплiв" [3 МИО 2.2]

(пiсня. тЕIнець" опора. балот):
видаN{и анiмацii (плальована- лялькова.
пластилiнова" комп ютерна), танцями (гопак"
козачок, BaJbc. полька тощо).
Спостереження за довкiллям та його втiленнял,t v
хуцожнiх образах.
Самопiзнання через твори мистецтва.
Вербальний опис врФкень, емоцiй, викликаних

гворами.
Використання у сприйпланнi TBopiB рiзних

видiв мистецтва для задоволення та
полiпшення власного еллоцiйного cтaнv.
Самовираження !, х!цожньо-творчiй дiяльностi
Розуь.riння значення мистецтва r життi людини.

Комунiкаuiя через мистецтво

Ха Р а к m е р l l з)/е власну TBoprllg,p5 за поданиN{и
орiснтирами; [3 МИО 3.1].
пояснlо€, що вд€rлося чи не вд€шося; визначас з€I

допоNlогою вчителя/ вtlительки тр}цнощi: обuрас (за
допоN{огою вчителя/ вtIительки) спосiб }цоскон€rлсння
[3 МИО 3 2]:
п р е зе н m ус результати власноi TBop.locTi (сп iBac
улюбленi пiснi, викончс танцювiLтьнi рr,хи.тощо)
перед рiдними, однолiтками [З МИО 3.2]:
ПОЯСНЮС ЗаДу-М [3
МИО З.2]:
вuз н а ч а (: dcl с я ?н е н н я однол iTKiB !, х},дожньо-творчiй
дiяльностi, виявляючи доброзичливiсть t,
в}Iсловлюваннях: [3 МИО 3.3];
обzоворлос з iншими вр€DконнJI вiд сприймання TBopiB

рiзних видiв плистецтва та творчоi дiяльностi.
поважаючи уподобання iнших[3 МИО З.Зl:
бере учасmь у шкiльних мистецьких ачодах
(концертах. конк}.рсах. фестиваляк. iнсценiзацiях
народних обрядiв. арт-плобак. ти)княх мистOцтва
тощо), _,v колективних творчих проектах. зокрема iз
використанням засобiв улюбленого виду ллистецтва i
к\аOжньо-творчоi дiяльностi [з Мио 3.З|,^ BtlKoHyc

рiзнi dii' l ролi в колективномч творчому
процесi, вtlяв.ilяючlt поваzу до iнших [З МИО 3 З|

Презентацiя власних творtlц;1 досягнснь.
Оцiнювання власноi творчостi за поданIl]\{и
орiентирами.

Оцiнювання творчи\ здоб.yткiв однолiткiвза
спiльно визнаtIеними орiснтирами

Виховнi ситуацii на ocHoBi TBopiB мистецтва
(обговорення сюжетiв, xapaкTepiB. вчинкiв, дiй
персонажiв. створюваних L{истецькиNlи
засобалли).

виконання творLIого зад},,п,rу.

i самооцiнювання ч колсктивнiй

шкiльник мистсцьких заходiв
правил творчоi спiвпрацi. взаемодii,

колеltтивне
Оцiнювання
творчостi,
Проведення
.Щ,отримання
комr,нiкацii.



Фiзкультурна освiтня галузь
Фiзична культура

пояснювальна записка
3 клас

Метою навчання фiзичноi культури е всебiчний фiзичний розвиток
ОСОбИСТОСтi Уrня засобами фiзкультурноi та iгровоТ дiяльностi, формування
В МОЛОДШИХ шкОлярiв кJIючових фiзкультурних компетентностей,
цiннiсного ставлення до фiзичноi культури, спорту, фiзкультурно-
ОЗДОРОВчих Занять та виховання фiзично загартованих i патрiотично
н;lлаштованих громадян Украiни.

!ОСягнення поставленоi мети передбачас виконання таких завдань:
- ВихОВання в молодших школярiв розумiння значущостi занять фiзичними
ВПРаВами, спортивними iграми як важJIивого засобу змiцнення здоров'я,
ОТРИМаННя Задоволення, гартуваншI тiла та характеру, самовираження,
соцiальнот взаемодii у прочесi фiзкультурно-оздоровчоi дiяльностi,
- фОРМУВання В учнiв здатностi володiння рiзними способами руховоТ
ДiЯЛЬНОСтi, виконання фiзичних вправ; умiння грати в рухJIивi та спортивнi
iгри за спрощеними правилами,
- РОЗВИТОк В молодших школярiв здатностi встановJIювати причинно_
наслiдковi зв'язки позитивних та негативних чинникiв щодо стану свого
здоров'я та фiзичного розвитку;
- ВИКОРИСТОВУВати рiзнi способи пошуку корисноi iнформацii у довiдникових
джерелах,
технологiй

у тому числi за допомогою iнформаuiйно- комунiкативних
1 критичного мислення;

-формування в учнiв здатностi творчо застосовувати набутий лосвiд з
фiзичноi культурИ, викориСтовувати сили природи для змiцнення здоров'я та
фiзичного вдосконzшеннJI;

- РОЗВИтОк в молодших школярiв здатностi використовувати навички
СаМОКОНТРОЛЮ i самооцiнювання свого фiзичного стану, дотримуватися
caHiTapHo- гiгiснiчних правил та безпечноi поведiнки в процесi фiзкультурно-
оздоровчоi дiяльностi ;

-РОЗВитОк в учнiв здатностi спiлкуватися i взаемодiяти з дорослими й
ОДНОЛiТками, спiвпрацювати та досягати спiльних командних цiлей у процесi
СПОРТИВНО-iГРОвОi дiяльностi, використовувати термiнологiчний апарат з

фiЗичноi кулътури рiдною мовою пiд час фiзкультурно-оздоровчоi, дйльностi;
- ВИХОВанНя в молодших школярiв емоцiйно-цiннiсного ставлення до занять
фiЗичнОю культурою та спортом, здатностi добирати фiзичнi вправи для
РОЗВИТКУ фiЗичних якостеЙ з урахуванням iндивiдуальних можливостей,
баЖання керуватися правилами безпечноi i чесноi гри, уrчriння боротися,
вигравати i програвати, формування зацiкавленостi досягненнями
УКРаiЪСЬКих Спортсменiв на Олiмпiйських iграх та iнших спортивних
змаганнях.

ЗаЗначена мета i завдання реалiзуються за такими змiстовими лiнiями:



(Рухова дiяльнiсть>>, <<Iгрова та змагальна дiяльнiсть>>.
Змiстова лiнiя кРухова дiяльнiсть) передбачас формування в молодших

школярiв уявлення про фiзичну культуру як сукупнiсть рiзноманiтних
фiзичних вправ, способiв руховоТ та iгровоi дйльностi, спрямованих на

фiзичний розвиток, змiцнення здоров'я та формування в молодших школярiв
yMiHb i навичок володiння рiзними способами руховоi дiяльностi; здатностi
виконання вправ ocHoBHoi гiмнастики, органiзуючих вправ, елементiв
акробатики, вправ корегувальноi спрямованостi та тих, що пов'язанi з
незвичним положенням тiла у просторi, ходьбою, бiгом, танцюваJIьними
кроками, лазiнням i перелiзанням, стрибками; навичок володiння м'ячем;
розвиток фiзичних якостей; формування правильноТ постави й профiлактику
плоскостопостi.

Змiстова лiнiя <Iгрова та змагальна дiяльнiсть> передбача€ виховання в

молодших школярiв iнiцiативностi, активностi та вiдповiдальностi у прочесi
рухливих i спортивних iгор за спрощеними правилами; забезпечення

усвiдомлення важJIивостi спiвпрацi пiд час iгрових ситуацiй, формування
умiння боротися, здобувати чесну перемогу та з гiднiстю сприймати поразку,
контролювати своi емоцii, органiзовувати свiй час i мобiлiзувати ресурси,
оцiнювати власнi можливостi в процесi iгровоi та змагzlпьноi дiяльностi,
виконувати рiзнi ролi в iгрових ситуацiях, вiдповiдати за власнi рiшення
користуваlися власними перевагами i визнавати недолiки в тактичних дiях у
рiзних видах спорту, планувати та реtlJliзувати спортивнi проекти (турнiри,
змагання топдо); формування в молодших школярiв yMiHb i навичок
виконання естафет
3 клас

Очiкуванi результати навчання
здобувачiв освiти

змiст павчання

Рухова дiяльнiсть

,Ltас vявjlелtня про icTopiю виникнення Олiмпiйських iгор:
назллвае олiмпiйське гасло та символ Олiмпiйських iгор:
пояснлос вплив позитивних та негативних чинникiв на стан
Здоров'я 1,чнiв [З ФIо 2.2];
dобuрае спортивний iHBeHTap вiдповйно виду спорту [3 ФIО 1.2]:
конmроjtюс свiй фiзичний стан за частотою серцевих скорочень,
диканням та самопоч}'1-гям перед фiзичними навантаженнями в
процесi та пiсля занять [3 ФIО 2.1]; [3 ФIО 2.2]:
вuкончс органiзовчючi вправи коN.tанди на
перешикyвання з однiсi шеренги уступами за розрахунком 9. 6, 3.
на мiсцi [З ФIО 1.1];
вuконус загальнорозвивальнi вправи з предметами
(малi м'ячi, скакалки) та без предмегiв [3 ФIО
lth

розрiзняс mа вuконус присiдання, виси, упори: прuсidсшня,
накили тr,.rl,ба !,сiдi з рiзними положсннями нiг: перехiд iз сiд}
на правоIиу стегнi 1, сiд на лiвомr, стегнi: вuсч mа ,по,lr,l - згинання
i розгинання р\,к в чпорi на стегнах. в чпорi лежачи; перехiд iз

Iсторiя виникнення Олiплпiйських
iгор.
Символи- ритуtлли i церемонii
Олiмпiйських iгор.
вплив позитивних та негативних
.tинникiв на стан здоров'я v.rHiB.
Спортивний iHBeHTap для рiзних видiв
спорту.

Оцiнка фiзичного станч за частотою
серцових скорочень. дихання}.{ та
самопоч\,ттям в процесi занять

фiзичною кчльт\рою.

К_чльryра pr.xiB з елеN{ентами
гiмнастики: органiзовую.ti вправи.
Загальнорозвивальнi вправи з



упор). присlвши в 
"чпор 

стояLIи, lз упорч лежачи в ylop лежачи
боком i навпаки: упор на перекладинi [3 ФIО 1.2l.
BlllioHl,( елсменти акробатики: перекид назад в _упор стоячи на
колiнах. в упор присiвши; два перекиди вперсд: "lticT"' iз
положення лсжаLIи

[3 ФIО I.2l:
Bo.1cldic навичкаN{и перссувань, хоdьба по гiмнастичнiй лавi з
високиN{ пiднiманням стегна, бiz до 30 м. рiвноплiрний бiг
почсргово з ходьбою до 1200 м: рiвноплiрний бiг до 900 м [3 ФtО
1.2]:
перес_l,ван ня танцювальниN{и кроками: ритплiчнс посднання pl,xiB
i kpokiB, пiдскокiв; танцювальнi iмпровiзацiйнi вправи босонiж:
.ltсtзiння по похилiй гiмнасти.rнiй лавi (KrT нахилч 45 град,чсiв)
однойменнил,t та рiзнойменними способами; rазiння по
гiмнастичнiй стiнцi рiзнойменниL{и та одноймснним способом
(вгору- вниз. по дiагоналi, праворytl, лiворl.r): [3 ФIО 1.2l;
.la,littttя по KaltamJ,, закрiпленом\, над похилою гi:rtнастичною
лавою (лежачи на спинi на похилiй лавi) [3 ФlО 1.2].
вtl"цсldiс навичкаN{и метання м'яча v вертикальн1, чiль (мiшень lxl
м) на висотi З м з вiдстанi З - 4 мна дапьнiсть вiдскокr,: метання
N{ яча з рiзних вихiдних положень [3 ФIО l Зl:
Bltl{oчyc вправи з великим м'ячем: еломонтами баскепlбо:tлl -
триI\4ання баскетбольного м'яча; персдачi м яча двома ру,ками вiд
гр!,дсй на мiсцi; ловiння Nц'я.Iа. псредачi \.{'я.Iа двоN{а рчкапли вiд
грl,лей у цiль i "-lовiння його пiсля вiдскоку вiд пiдлоги. ведення
м яча на мiсцi та пiд час ходьби правою та лiвою рчкою: e.ile.4,tellm11

ф),mбо.пу - iдари }\{ яча внlтрiшньою та середньою частиною
пiдйому по нерyхомомч N{'ячч l. вертик€rльну цiль (смра
шириною 1,5 пл. довжиною 8-10 м) та горизонтальнч цiль (смl,га
шириною 1.5 м, довжиною 8-10 м). ведення N{'яча вивчениN{и
способами мiж стiйками i ix обведенням; жонг.тювання м ячем
(хлопцi), повiтряною кyлькою (дiвчата) [3 ФIО l.З];
засmосовv€ вивчснi прийопли в iграх ,з .ltiнi-баскеmбо,zl, та MiHi-
фrбо.rr |3 ФIО 3.1]:
вltконч€ стрибки: зi скака"чкою на однiй. двох ногах [3 ФIО 1.3l:
сmрtлбклt v висоту з пряN{ого розбiгу (через гyмову мот1.,зк1,)
слособом "зiгнувши ноги" [3 ФIо 1.1];
сmрuбкu у довжинч з тrлiсця, з розбiг1,5-7 KpoKiB способом
"зiгнl,з." ноги": стрибки'i кроцi" [3 ФIо 1.1l:
{lllконvс фiзичнi вправи для розвитку фiзичних якостей: cll.|lll v
висi пiднiмання зiгнt,тих i прямих нiг до кlта 90 гралусiв; 1,

положеннi лежачи на спинi пiднiмання прямих нiг до кра 90
rрадl,сiв: v поло)ltоннi лежачи на спинi згинання i розгинання
pvк. yтримуючи обтяження до l кг: пiдтяг!,вання r, висi лежачи
на низькiй перsкладинi [3 ФIО 1.2];
чttлк)ксlсtпi бiг за м'яtIем. обрч.rем, що котиться: прискорення до
l0 rл: пiдкидання i ловiння N,Iалого м'яча почергово правою i лiвою
рчкою [3 ФIО 1,2l;
BlltпplrBal,locrzl - рiвномiрний бiг r, повiльно]\{у темпi до б хв. (з
N.{ожливиN{ персходом на ходьбч. враховуюtIи iндивiдуальнi
особливостi 1,чня) [3 ФIО 1.2];
?нllчр9rr' р\хи р\,ками. ногами i тr,лr,бопл з постчповим
збiльшенням амплiтуди py,KiB: вправи бiля гiп,rнастично'i стiнки:
пр\,х(инястi нахили тl,лl,ба. махи ногаN{и r,рiзних п.гtощинах:

ина г\,вання; викрути pvK впсOел i

предNrетами (малi пл'я.li, скакалки) та
без предметiв.
Фiзи.lнi вправи: присiдання- нахили.
виси та у,пори.

Е;rеплснти акробатики

Вправи для оволодiння навичками
перес)-вань (ходьбал бiг).Пересчвання
танцюв;ь:Iьниь{и крокаN{и,

Лазiння рiзними способами по
гiмнасти.lнiй лавi- гiмнастичнiй
стiнцi.

Лазiння по KaHaTv.
Вправи для форм_л,вання навиаIок
володiння малим м'ячеп{.
Вправи для формування навиtlок
володiння великиNl м'ячеь,t (елементи
баскетболу),
Елепленти фl.тболу
Гра в мiнi-баскебол та мiнi-фlтбол.
BпpaBtt д"iтя оволодiння наrзtt.ttса,rtlr

стрибкiв.
Стрибки ч висот\,з прямоrо розбiгч
"зiгнtвши ноги".
СтриЪки у довжину з мiсця i розбiгr,,_

Фiзичнi впрiши для розвитк\.сили.
Фiзичнi вправи для розвитк\,
швидкостi,

Фiзичнi вправи для розвитк\,
витривалостi.
Фiзичнi вправи для розвитк},
ГН\,чкостi.

Фiзичнi вправи дJ-Iя розвитк\,
координацii.



наз:rд. тримаючи гiмнасти.tну па,шлцю або
скакalлку;
KoopduHatlil'-- пересчвання по обмеженiй i
пiдвищенiй опорi з подоланням перешкод:
вправи зi змiною положення тiла у просторi;
"човниковий " бiг 4 х 9 м I'3 ФIо |.2l
dобuрас mа BuKoHye фiзичнi вправи для формування правильноi
постави i профiлакгики плоскостопостi: вправи для м'язiв шиi.
плсtIового пояса. BcpxHix кiнцiвок,
Спини- хtивота. цrлуба та нижнiх кiнцiвок;
за?а.цыrорозвtлвальtti вправ1l в pyci: ходьба, бiг, стрибки. випади,
повороти ryлуба пiд час бiгч, вправи на координацiю. викр\ти
тчлуба;
заг:Ulьнорозвивальнi вправи з предметаN{и:
з гiллнастичними палицяil{и, м'ячами, зi скакалками, обр,ччами.
мiшо.rкалли пiск_ч на головi пц час ходьби [З ФIО 1.2l; [3 ФIО 2.2];
вправlt для попередження плоскостопостi: rодьба- бiг на носках.
кодьба перекатами з п'яти на носок, "гчсiнь". '"ведмiдь
клишоногий"- стрибки [3 ФIО 1.2]; [З ФIО 2,2l:
еюлсldiс навичкаN{и пересувань на люках вивченими ходами
(одно.lасний, безкроковий. попереллiнний, двокроковий) на
вйстань до l000 м. спускLt у низькiй стiйчi; пidtio.tttu
"лрабинкою",.,?альлtування "плугом"; "напiвплугоь,t"; * [З ФIО
l l|: [З ФIО З.2];
BllчoHyc вправи у водi - стрибок у вод_y з бортика; багатократнi
виJихи \ воJ}, iз занrренням. р\хи р\,каNtи i ногами як r, плаваннi
стилс]\r Kpo,-rb на гр},дях: },згоJжсння p,uxiB pr кашtи iз диханням.
ковзання на грч.lях з наст\,пним пiдключенням роботи нiг. рl,к i
дихання. подолання дистанцiiдо I5 м вивченим способом. *[З

ФIО 1.1]:
dоmрuмус:m{rся пр&виJI безпечноi поведiнки для себе та
однокласникiв у водi*[3 ФIО 3,2.|

dобuрас mа вuконус фiзичнi вправи
для формlrвання правильноi постави i
профiлактики плоскостопостi : вправи
для м'язiв шиi, плеLIового пояса-
BepxHix кiнцiвок.
спини, живот4 ryлуба та нижнi;
кiнцiвок:
за?альнорозвttва"lьнi вправll в 7l1,ci:
ходьба. бiг. стрибки, випаци"
повороти ryлуба пiд час бiry, вправи
на координацiю, викр\ти ту,ц,,ба.

загальнорозвивальнi вправи
предметами:
з гiмнасти.rниtм палицями. м'ячами.
зi скакапками, обрrчами, .viшечкаьtи
пiскч на головi пiд час ходьби 13 ФIО
l Z], [З ФIО 2.21; впрсtвLt для
попередження плоскостопостi:
,тодьба, бiг на носках. ходьба
пер9катами з п'яти на носок. "rусiнь"-
"ведмiдь клишоногий", стрибки [З
ФIО l 2]; [3 ФIО 2 2];
волоdiс навичками пересувань
на лижах вивtIениN{и ходаN{и
(одно.Iасний, безкроковий.
поперемiнний. двокроковий) на
вiдстань до 1000 м: спчскll у
низькiй стiйцi; пidйо,цltt
"драбинкою" ; ?ал ь.,ъtува н tt я
"плугом": "напiвплугом":* [3 ФIО
1.1]: [З ФIО 3 2]'
BllnoHye вправи у волi -_ стрибок у
вод}.з бортика: багатократнi виJихи r,

воJv iз зан\рснням. р!хи рlками i

ногами як \, плаваннi стилем кроль на
гру,дях; узгодження pyxiB рчками iз
диханням, ковзання на гр}цях з
наст\тIниIl{ пiдключенням роботи нiг"

рук i дихання. подолання дистанцii до
l5 м вивченим способом. *[З ФlО
l t];
dоmрuмусmься правил
безпе.lноi поведiнки для
ссбе та однокласникiв v
водl*I3 ФIО 3.2'l

Iгрова та змагаJIьна дiяльнiсть

бере 1tчбgць у р}хливих, спортивних iграх та естафсгах.
ефсктивно взасмодiе з однолiтками для досягнення спiльних

Ру,хливi iгри.
TexHiKa i тактика спортивних iгор



командних цiлей [3 ФIО 1.3]; [3 ФIО 3.1]; [З ФIО 3.Зl; | (баскебол, футбол).
dоmрr+lусmься правllл безпечноi поведiнки для себе та 

l

однокласникiв v процесi pyxoBoi, iгровоi та змагальноi | Правила безпечноi поведiнки в

дiяльностi [3 ФIО 2.1l; [3 ФIО 3.2] | прочесi prxoBoi, iгровоi та змагальноi'
дlяJIьностl,

* Оволодiння навllчками плавання за наявностi в ЗЗСО вiдповiдних умов
* Оволодiння навичками пересувань на лижах за наявностi в ЗЗСО вiдповiдних умов

Вiдповiдно до мети та загальних цiлейп окреслених у Державному
стандартi(постанова Кабiнету NIiHicTpiB вц 20.04.201 1 .пlЬ4б2), визначено
завдання, якi мас реалiзувати вчитель у рамках кожноi ocBiTHboi галузi.
Результати навчання повиннi робити внесок у формування ключових

компетентностеЙ здобувачiв освiти.
4 клас

Змiст початковоi загальноi освiти fiержавнi вимоrи до рiвня
загальноосвiтньоТ пiдготовки учнiв
Освiтня галузь "Мови i лiтератури"

Мова навчання (yKpaiHcbкa мова, мови нацiональних меншин)
мовленнева лiнiя

Вiдповiдно до мети та загальних цiлей, окреслених у .Щержавному стандартi,
визначено завдання, якi мае реалiзувати вчитель/вчителька у рамках кожноi
ocBiTHboi галузi. Результати навчання повиннi робити внесок у формування
кJIючових компете}Iтностей учнiв.

TaKi кJIючовi компетентностi, як
пiдприемливiсть, екологiчна грамотнiсть
громадянська KOMпeTeHTHocTi можуть
предметiв. Виокремлення в навчаlrьних програмах таких наскрiзних лiнiЙ
кJlюtlових компетентностей як кЕкологiчна безпека Й ст€rлий розвиток),
<Громадянська вiдповiдальнiсть), <Здоров'я i безпека>, кПiдприсмливiсть i
фiнансова грамотнiсть> спрямоване на формування в учнiв здатностi
застосовувати знання й умiння у реальних житт€вих ситуацiях.

Необхiдною умовою формування компетентностей с дiяльнiсна
спрямованiсть навчання, яка передбачас постiйне вIсlIючення учнiв до рiзних видiв
педагогiчно доцiльноi аюивноi навчilJlьно-пiзнавальноi дiяльностi, а також
практична його спрямованiсть. Доцiльно, де це можJIиво, не лише показувати
виникнення факту iз практичноi ситуачii, а й по можливостi перевiряти його на
практицi й встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки. Формуванню кJIю.Iових
компетентностеЙ сприяс встановлення та реалiзацiя в ocBiTHboМy процесi
мiжпредметних i внугрiшньопредметних зв'язкiв, а саме: змiстово-iнформацiйних,
операцiйно-дiяльнiсних i органiзацiйно-методичних. ix використання посилюе
пiзнавальний iHTepec yrHiB до навчання i пiдвиrцус piBeHb Тхньоi загаJIьноi

умiння вчитися, iнiцiативнiсть i
i здоровий спосiб життя, соцiальна та

формуватися вiлразу засобами ycix

культури, створюе умови для систематизацii навчального MaTepirlлy i формування



наукового свiтогляду. Учнi набувають доовiду застосування знань на практицi та
перенесення ix в HoBi ситуацii.



ВИМОГИ ДО ОСIБ, ЯКI NIОЖУТЪ РОЗПОЧИНАТИ НАВЧАННЯ ЗА
ПРОГРАМОЮ

Початкова ocBiTa здобувасться, як шравило, з шести poKiB (вiдповiлно до Закону УкраТни
<Про ocBiTy>).

Особи з оообливими освiтнiми потребами можуть розпочинати здобуття
початковоi освiти за iнших умов.

Перiол життя дитини вiд п'яти до шести (семи) poKiB (старший дошкiльний
BiK) визначаеться цiлiсною змiною ii особистостi, готовнiстю до HoBoi, соцiаrrьноТ
ситуачii розвитку. Прiоритетом цього процесу с формування i розвиток базових
особистiсних якостей дiтей: спостережливостi, допитливостi, довiльностi
поведiнки, мiжособистiсноi позитивноi комунiкацiТ, вiдповiдальностi,
дiяльнiсного i рiзнобiчного осво€ння навколишньоi дiйсностi та iH. Потенцiйно це
виявляеться у певному piBHi готовностi дитини до систематичного навчання -
фiзичноi, соцiальноТ, емоцiйно-цiннiсноТ, пiзнавальноi, мовленнсвоI, творчоТ.

Зберiгаючи наступнiстъ iз дошкiльним перiодом дитинства, початкова школа
забезпечуе подzlльше становлення особистостi ди,fини, Тi фiзичний,
iнтелектуальний, соцiа-гlьний розвиток; формуе здатнiсть до творчого
самовираженнrI, критичного мислення, виховус цiннiсне ставлення до держави,
рiдного краю, yKpaiHcbKoi культури, пошанування свосi гiдностi та iнших людей,
збереження здоров'я.

Освiтня програма початковоi освiти передбачае досягнення уrнями
результатiв навчання (компетентностей), визначених Щержавним стандартом.
Контроль i оцiнювання навчапьних досягнень здобувачiв здiйснюються на
суб'ект-суб'ектних засадах, що передбачас систематичне вiдстеження iхнього
iндивiдуального розвитку у прошесi навчання. За цих умов контрольно-
оцiнювальна дiяльнiсть набувае для здобувачiв формувального характеру.
Контроль спрямований на пошук ефективних шляхiв поступу кожного здобувача
у навчаннi, а визначення особистих результатiв здобувачiв не передбачас
порiвняння iз досягненнrIми iнших i не пiдлягае статистичному облiку з боку
адмiнiстративних органiв,

Упродовж навчання у початковiй школi здобувачi освiти опановують способи
самоконтролю, саморефлексii i самооцiнювання, що сприяс вихованню
вiдповiдальностi, розвитку iHTepecy, свосчасному виявленню прогалин у знаннях,
умiннях, навичках та iх корекцii.

Навчальнi досягнення здобувачiв у 2 класах пiдлягають вербальному,
формувальному оцiнюванню, 3 кJIасах пiдлягають вербальному, формувальному
та пiдсумковому оцiнюванню, у 4 - формувальному та пiдсумковому (бальному)
оцiнюванню.

Формувальне оцiнювання ма€ на MeTi: пiдтримати навчальний розвиток
дiтей; вибудовувати iндивiдуальну траекторiю Тхнього розвитку; дiагностувати
досягнення на кожному з етапiв процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й
запобiгати ix нашаруванню; аналiзувати хIд реалiзацii навчальноi програми й



ухвatлювати рiшення щодо коригування програми i методiв навчання вiдповiдно
до iндивiдуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально
можливi результати, виховувати цiннiснi якостi особистостi, бажання навчтгися.,
не боятися помилок, переконання у власних можJIивостях i здiбностях,

Пiдсумкове оцiнювання передбачае зiставлення навч€lJIьних досягнень
здобувачiв з конкретними очiкуваними результатами навчання, визначеними
освiтньою програмою.

Злобувачi початковоi освiти проходять державну пiдсумкову атестацiю, яка
здiйснюсться лише з метою монiторингу якостi ocBiTHboi дiяльностi закладiв
освiти та (або) якостi освiти.

З метою неперервного вiдстеження результатiв початковоi освiти, iх
прогнозування та коригування можуть проводитися монiторинговi дослiдження
навчаJIьних досягнень на нацiона_гrьному, обласному, районному, шкiльному
рiвнях, а також на piBHi окремих KлraciB. Аналiз результатiв монiторингу дас
можливiсть вiдстежувати стан реалiзачii цiлей початковоi освiти та вчасно
приймати необхiднi педагогiчнi рiшення.

ПЕРЕЛIК, ЗМIСТ, ТРИВАЛIСТЪ I ВЗАеIUОЗВ,ЯЗОК OCBITHIX
гАлузЕЙ, логIчнА послrдовнIсть [х

вивчЕння
OcBiTHi галузi 2,3 клас НУШ,:

Мовно-лiтературна
математична
Громадянська та iсторична, природнича, соцiальна та здоров'язбережувчlJIьна
Мистецька
технологiчна
Iнформатична (iнформатика з 2 класу)
Фiзкультурна

Мовно-лiтературна освiтня галузь (украТнська мова i лiтературне
читання, англiйська мова) ставить за мету розвиток особистостi дитини
засобами рiзних видiв мовленневоi дiяльностi, формування кJIючових,
комунiкативноi та читацькоi компетентностей; розвиток здатностi спiлкуватися
украiнською мовою для духовного, культурного й нацiонального самовиJIву,
послуговуватися нею в особистому й суспiльному життi, у мiжкультурному
дiалозi; збагачення емоцiйно-чутт€вого досвiду, розвиток мовленн€во-творчих
здiбностей.

У початковому Kypci мовно-лiтературноi освiти видiлено TaKi змiстовi лiнiТ:
<Взасмодiемо усно>>, кЧитасмо)), <Взаемодiемо письмовоD, кДослiджусмо медiа>>,

кffослiджуемо MoBHi явища)).



змiстовi лiнii реалiзуються через Taki iнтегрованi курси i
навч€lльнi предмети. l клас iнтегрований курс <<навчання
грамоти),
Математична гаJIузь (математика) ставить за мету рiзнобiчний розвиток

ОСОбиСтОСтi дитини та IТ свiтоглядних орiснтаuiй засобами математичноi
ДiяльнОстi, формування математичноi й iнших кJIючових компетентностей,
необхiдних i,й для життя та продовження навчання

Реалiзацiя мети i завдань початкового курсу математики здiйснюеться за
ТаКИМИ ЗмiСтОвими лiнiями: <<Числа, дii з числами. Величини>, кГеометричнi
фiгУРи>, кВирази, piBHocTi, HepiBHocTi>, кРобота з данимиD, <<Математичнi задачi i
дослiдження)).

!О пРОграми кожного класу подано орiснтовний перелiк додаткових тем для
РОЗШиреного вивчення курсу. ffодатковi теми не с обов'язковими дJIя вивItення.
Учитель Може обрати oKpeMi теми iз пропонованих або дiбрати теми самостiйно з
огляду на методичну доцiльнiсть та пiзнавальнi потреби y"lHiB. Результати
вивчення додаткових тем не пiдлягають оцiнюванню.

ГРОмадяНСька та iсторична, соцiальна та здоров'язбережувальна,
ПРироднича ocBiTHi галузi (uЯ дослiджую cBiT>) можуть реалiзовуватись
окремими предметами або в iнтегрованому Kypci за рiзними видами iнтеграцii
(тематична, процесуzшьна, мiхсгалузева; в межах однiеi галузi; на iнтегрованих
УРОКаХ, пiд час тематичних днiв, в процесi проектноi дiяльностi) за активного
викорисТаннЯ мiжпредМетниХ зв'язкiв, органiзачii рiзних фор, взаемодii учнiв.
ffЛя РОЗв'яЗання rrнями практичних завдань у житт€вих ситуацiях залучаються
навчаJIьнi результати з iнших ocBiTHix галузей.

Навчальна програма <<Я дослiджую cBiT> ставить за мету особистiсний
РОЗВиТОк молодших школярiв на ocHoBi формування цiлiсного образу cBiTy в
процесi засво€ння рiзних видiв соцiального досвiду, який охоплюс систему
iнтегрованих знань про природу i суспiльство, цiннiснi opieHTauii в рiзних сферах
ЖИТТСДiяльностi та соцiа_гlьноi практики, способи дослiдницькоi поведiнки, якi
характеризують здатнiсть ylHiB розв'язувати практичнi задачi.

Тематичну основу курсу скJIадають змiстовi лiнii, якi визначенi !ержавним
стандартом початковоi освiти i охоплюють скJIадники названих вище галузей в iх
iнтегрованiй cyTi, а саме:

КЛЮдина> (пiзнання себе, cBoix можпивостей; здорова i безпечна поведiнка);
КЛЮДина серед людей> (стандарти поведiнки в ciM'i, в суспiльствi; моральнi

норми; навички спiвжитгя i спiвпрачi);
КЛЮДина в суспiльствi> (громадянськi права та обов'язки як члена

СУСпiльСтва. Пiзнання свого краю, icTopii, символiв держави. Внесок украiнчiв у
cBiToBi досягнення),

<ЛЮДИна i cBiT> (толерантне ставлення до рiзноманiтностi cBiTy людей, культ)
звичаiв);
КЛЮДина i природa> (пiзнання природи; взаемозв'язок об'ектiв i явищ

ПРИРОДИ; РУКОТВОРниЙ cBiT людини; вiдповiдальна дiяльнiсть людини у приролi;



роль природничих знань i технологiй у житгi людини; залежнiсть мiж дiяльнiстю
людини i станом довкiлля).

Lнформатична освiтня галузь (iнформатика) починае реалiзуватися з 2-го
кJIасу та ставить за мету рiзнобiчний розвиток особистостi ди,гини ,га ii
свiтоглядних орiентацiй, формування iнформатичноi r4 iнших кIIючових
компетентностей, необхiдних iй для життя та продовження навчання,

За результатами формування предметноТ компетентностi випускники
початковоi школи повинн1 використовувати початковi знання вмiння та навички
для:

п
п
п

доступу ло iнформацii, (знання де шукати i як отримувати iнформацiю);
опрацювання iнформачii;
перетворення iнформацii, iз однiеi форми в iншу;

t. cTBopeHHrI iнформацiйних молелей;
П оцiнки iнформачii за ii властивостями.
Технологiчна освiтня гаJIузь (дизайн i технологii') ставить за мету розвиток

особистостi дитини засобами предметно-перетворюва_rrьноi дiяльностi,
формування кгIючових та предметноi проектно-технологiчноi компетентностей,
необхiдних дJIя розв'язання життевих проблем у взасмодii з iншими, культурного
й нацiонального самовираження.

Реалiзацiя мети i завдань навчаJIьного предмета здiйснюсться за такими
змiстовими лiнiями: <Iнформацiйно-комунiкаuiйне середовище)), кСередовище
проектування)),
ксередовище технiки i технологiй>, ксередовище соцiалiзацii>,

]VIистецька освiтня галузь (мистецтво або музичне мистецтво,
образотворче мистецтво) ставить за мету всебiчний художньо-естетичний
розвиток особистостi дитини, освоення нею культурних цiнностей у процесi
пiзнання мистецтва, плекання пошани до вiтчизняноi та зарубiжноi мистецькоi
спадщини; формування кJIючових, мистецьких предметних та мiжпредметних
компетентностей, необхiдних для художньо-творчого самовирах(ення в
особистому та суспiльному житгi.

Реалiзацiя поставленоi, мети здiйснюеться за змiстовими лiнiями:
(художньо-творча дiяльнiсть>, <сприймання та iнтерпретацiя мистецтва)),
<комунiкацiя через мистецтво)), якi окреслюють одну з моделей дссягнення
загальних цiлей ocBiTHboi галузi та розкривають основну мiсiю загальноi
мистецькоi освiти.

Мистецька освiтня галузь може реалiзуватися через iнтегрованi курси або
предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне
мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалiзачii упроловж циклу
навчання Bcix очiкуваних результатiв галузi.

Фiзкультурна освiтня галузь (фiзична культура) ставить за мету
всебiчний фiзичний розвиток особистостi учня засобами фiзкультурноТ та iгровоi
дiяльностi, формування в молодших школярiв кJIючових фiзкультурних
компетентностей, цiннiсного ставлення до фiзичноi кульryри, спорту,



фiзкультурно-оздоровчих занять та виховання фiзично загартованих i патрiотично
налаштованих громадян Украiни.

Зазначена мета реа-гriзуеться за такими змiстовими лiнiями: кРухова
дiяльнiсть>>, кIгрова та змагальна дiяльнiсть)).

Навча-tlьний час, передбачений на варiативну складову може бути
використаний на предмети iHBapiaHTHoi скJIадовоТ, на проведення iндивiдуrlльних
та групових занrIть. Варiативна скJIадова навчального плану закJIаду освiти
визнача€ться закJIадом загальноi середньоi освiти оамостiйно, враховуючи
особливостi органiзацii освiтнього процесу та iндивiдуальних ocBiTHix
потреб ylHiB, особливостi регiону, piBeHb навчztльно-методичного та кадрового
забезпечення закJIаду i вiдобража€ться в навчапьних планах закJIадiв освiти.

Варiативна скJIадова навч:lJIьних планiв використовуеться на:
П додатковi години для вивчення предметiв ocBiTHix галузей,
L,] проведення iндивiдуzlJlьних консультацiй,
Г] проведення групових занять.
OcBiTHi галузi 4 клас:

OcBiTHi галузi 2-4 класи:
Мови i лiтератури
математика
Суспiльствознавство
Приролознавство
мистецтво
технологiт
Здоров'я i фiзична культура

Освiтня г:tлузь <<Мови i лiтератури) з урахуванням вiкових особливостей
y,rHiB у навчzrльних планах реалiзуеться через oKpeMi предмети кУкраiнська мова)),
кЛiтературне читання)), <<Iноземна мова)).

OcBiTHi галузi <<Математика)? <Природознавство)) реалiзуються через
однойменнi oKpeMi предмети, вiдповiдно, - <Математика), <Приролознавство)).

Освiтня гilJIузь <Суспiльствознавство)) реа_гliзуеться предметом <<Я у cBiTi> (3-4 класи
Освiтня гzlлузь кМистецтво)) реалiзуеться окремими предметами

кОбразотворче мистецтво> i кМузичне мистецтво)).
Освiтня г;lлузь кТехнологii> реалiзу€ться через oKpeMi предмети кТрудове навчання)
та

<lнформатика>.
Освiтня гztлузь кЗдоров'я i фiзична культура) реалiзусться окремими

предметами <Основи здоров'я)) та кФiзична культура).
Вiдповiдно до постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 квiтня 20l1 року Nэ 462

<Про затвердження ,Щержавного стандарту початковоi загальноi освiти> (2-4 класи), вiд
21.02.20|8
Ns87 кПро затвердженнrI ffержавного стандарту початковоi освiти> (l шас)
години фiзичноi культури не враховуються при визначеннi гранично



допустимого навантаження учнiв.
ЛОгiчна послiдовнiсть вивчення предметiв розкриваеться у вiдповiдних

навчальних програмах.

ФОРМИ ОРГАНIЗАЦIi ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У 2,З,4 кJIасах очiкуванi результати навчання, окресленi в межах кожноi га-гlузi,

Досяжн1, якщо використовувати iнтерактивнi форми i методи навчання:
i_.r дослiдницькi,
t_] iнформацiйнi,
ll мистецькi проекти,
Lj сюжетно-рольовi iгри,
Г_.l iнсценiзацii,
|_j моделювання,
Гl ситуацiйнi вправи,
i] eKcKypciT,
i_l дитяче волонтерство тощо.
ОСнОвними формами органiзацii освiтнього процесу в2-4 кJIасах е:
t] рiзнi типи ypoKiB,
i.j дистанцiйна форма навчання,
t.] eKcKypcii,
L_i вiртуальнi подорожi,
гl спектаклi,
t-l кВести, якi вчитель органiзу€ у межах уроку або в позаурочний час.
ФОРми ОрганiзачiТ освiтнього процесу можуть уточнюватись та

РОЗШиРЮВаТись у змiстi окремих предметiв за умови виконання державних вимог
щержавного стандарту та окремих предметiв протягом навчiшьного року.

ВИбiР фОР' i методiв навчання вчитель визначае самостiйно, враховуючи
KoHKPeTHi УмОви роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних
ОчiкУваних реЗультатiв, зазначених у навчальних програмах окремих предметiв.

ОСВimня проzралlа tлоцаmковоt освimu передбачае досягнення учнями
РеЗУЛЬТатiв навчання (компетентностеЙ), визначених ff ержавним стандартом.

РеалiЗацiя ocBiTHboT програми початковоi освiти забезпечуе формування
кJIючових компетентностей, необхiдних кожнiй сучаснiй людинi для ii успiшноI
rrситтсдiяльностi, а саме:

П ЗДатнiсть спiлкуватися державною та iноземною мовами,
висловлювати i захищати власнi погляди;

П дОСлiджувати ситуацii i виокремлювати проблеми, якi можна
розв'язувати iз застосуванням математичних методiв;

L j УСвiдомлЮвати розмаiтгя природи, взасмозв'язкiв ii об'ектiв та явищ,
пояснювати роль природничих наук i технiки в життi людини;

П Готовностi використовувати iнформацiйно-комунiкаuiйнi технологii у
своiй дiяльностi, здатностi до соцiальноi комунiкацii й активностi;

|l Усвiдомлювати почуl]гя власноТ гiдностi, дiяльностi з ypaxyBaHHJlM
ВЛаСНИх ПРаВ i свобод, поваги до прав i гiдностi iнших осiб, протидiю
дискримiнацii та HepiBHoMy ставленню до особистостi;



l l ВОлодiти навичками пiдпри€мницькоi дiяльностi, загальнокультурноi
й екологiчноi грамотностi, готовностi до здорового способу життя.

А також всебiчний розвиток дитини, ii талантiв, здiбностей, компетентностей
Та наСкрiЗних yMiHb вiдповiдно до вiкових та iндивiдуальних психофiзiологiчних
ОСОбливостей i потреб, фор*ування цiнностей та розвиток самостiйностi,
творчостi, допитливостi, що забезпечують ii готовнiсть до життя в
ДеМОкРатичному й iнформацiйному суспiлъствi" продовження навчання в основнiй
школi.



Додаток l
Наказ MiHicTepcTBa освiти i наrrtи

Украiни вiд 08.09.2019 J\t 1272
навчальний план

початковоi школи з украiнською мовою навчання
2-i класи

Qa20l202|)

Назва
ocBiTHboi галузi

Кiлькiсть годин
на тиждень (piK)
навчальний
предмет

2-л 2-Б 2-в Разом

I п Bapia п mttuй clc,ladHu к

Мовно-лiтературна YKpaiHcbKa мова 7+l1245

+35

7+I/245
+з5

7+ll245
+з5

2l+зl

735+l0_5

Iншомовна Англiйська мова 3/l05 3/l05 3/l05 9/з l5

математична математика 4l l40 4l1'40 4ll40 l21420

Я дослiджую cBiT (природничао

громадянська й iсторична, соцiальна,
здоров' язбереясуваJIьна галузi)

Я дослiджl,ю
cBiT

3/l05 з/ l0_5 3/l 05 9/3l5

технологiчна ,Щизайн i

технологii
1lз5 l/35 l/35 з/|0_5

Iнформатична Iнфортrлатика l/35 l/з5 l/з_ý 3/1 05

Мистецька Образотворче

мистецтво

l/з5 1/35 l/з5 3/l05

Музичне

мистецтво

l/35 l/3_5 l/35 3/l05

Фiзкультурна* Фiзична

к}цьт}ра

з/l05 3/l05 3/l 05 9/3l5

Усього 25/875 25l875 25l875 7512625

Варiаmuв н uй сtc,l od нu к

Загальнорiчна кiлькiсть навLIальних годин 25l875 25l875 25l8,15 7512625

Гранично допчстиме тижневс/ pi.rHe

HaBala.lbнe навантаження уtlця

221,170 22l770 22/770

Сумарна кiльlсiсть навчальних годин, що

фiнансуються з бюджету (без урахlrвання
подiлу на гр_чпи)

25/875 25l8,75 25l875 7512625



Додаток 2
FIаказ MiHicTepcTBa освiти i наl,ки

Украiни вiд 08.09.20l9 Ml273
навчальний план

початковоi школи з украiЪською мовою навчання
3-i класи

(20zol202l\

Назва
ocBi,r,HboT r,аrузi

Кi.itькiс,гь I,olIIIH
на тlлiцдень (piK)
навчаlrьниii
пpellýte,T

3-д 3-Б 3-в Разом

IHB apiaH mн uй с tol аd нuк

MoBHo-;riTepaTypHa YKpaiнcbKa

Il{oBa

,7+l/245

+35

,7+|/245

+3_5

,7+l/245

+з5

2l+з/

7з5+105

IrrrrroMoBHa Англiйська

мова

3/l0,5 з/I 05 з/l05 9/зl5

математична математика 5/l75 5/|,7 5 _5/ l75 l5l_525

Я дослiджую cBiT (природпи.rа,

гро}IадяIlська й iсторична, соцiачrыrа,
здоров'язбереrкувli,,Iьна га"rузi)

я лослiджуlg

cBiT

з/l05 з/l 05 з/l05 9/3l5

технолоr,iчна {изайн i
технологii

1/з _5 t/з5 1,135 з/l05

Iнфоllмаr,ична Iнформатика l/з5 1/з 5 l/35 з/l05

мистецька Образотворче

I\{истецтво

l/35 llз_5 l/35 3/l05

Мчзичне

},1истецтво

1/з5 l/з5 l/з5 з/l05

Фiзк1,lrьтурна* Фiзична

KJ-J'IьT}'Pa

3/l05 з/l05 з/l 05 9/з l5

Усього 26/9\0 26/9l0 26/9l0 78/2,130

Rарiаmuвнuй clalalHuK

Загальнорiчна кiлькiсть навtIальних годин 26l9l0 26/9l0 2619l0 18/27з0

Гранично доrrустхNrе тижневе/ рiчне
навчальне навантаженнlI ччня 2з/805 2зl805 2зl805

CvTuapHa кiлькiсть навчальних годин, що

фiнанслтоться з бюлжету (без урах1,,вання
подiл,ч на групи)

26/9l0 zбl9l0 26/9\0 ,78/27зt)



Додаток 3

Наказ MiHicTepcTBa освiти i начки
Украiни вiд 20.04.2018 N9 407

навчальний план
початковоi школи з украТнською мовою навчаннrI

4-i класи
(2020l2021)

OcBiTHi галузi Предмети

Кiлькiсть годин на тиждень у
класах

4-л 4-Б Разом

Мови i лiтератури (мовнlrй i

лiтератур нrtй ко мпонеrrти)

Украiнська мова 7+l/245+35
,l+|1245+з5

l4+zl

190+70

Iноземна мова (англiйська) 2/,l0 2l70 4/l40

математика математика 4ll40 4/l40 8/280

Природознавgтво Приролознавство 2170 2/70 41140

Суспiльствознавство Я у cBiTi 1/з5 l/35 2l70

Мистецтво Мистецтво*/музrrчне
мистецтво, образотворче
мистецтво

l/з_ý l/з5 zl7a

1/з5 l/з5 2l70

технологii Трудо"" навчання 1/з5 l/з5 2l70

[нформатика 1/з5 Ilз5 2170

Здоров'я i фiзична культура Основи здоров'я l/35 llз5 2l70

Фiзична культура** з/l05 3/ l0_5 бl2l0

Усього

2|+4l

735+l40

2|+4l

7з5+l40

42+8l

l470+280

Курс за вlrбором <Продукгивне мислення)) llз5 ll35 2l70

Гранично допустlrме TllжHeBe навчальне навантa>кення на учня 2зl805 23l805

Сумарна кiлькiсть навчальних годин iHBapiaHTHoi i
варiативноi складовиь що фiнансусгься з бюдпtету (без

урахування подiлу класiв на групи)
2619l0 26l9la 52l|820


