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Організація освітньої діяльності у 1-4-х класах закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до 

законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції 

Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року»; 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-

2016/konczepcziya.html).  

Заклади освіти можуть використовувати типові або інші освітні 

програми. З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення 

діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році 

освітня програма закладу освіти може розроблятися на основі: 

для 1-4 класах – Державного стандарту початкової освіти (2018), 

типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268); 

Календарне та поурочне планування здійснюється вчителем у 

довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних 

джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних 

планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.  

При розробленні календарно-тематичного, системи поурочного 

планування вчителю/вчительці необхідно самостійно вибудовувати 

послідовність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи при 

цьому послідовність розгортання змісту в обраному ними підручнику. 

Учитель може самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння 

учнями навчального матеріалу, визначати  кількість годин на вивчення 

окремих тем.  

Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах - 35 

хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин. 

У 1- 4 класах закладів загальної середньої освіти пропонується працювати 

за підручниками, що за результатами конкурсного відбору отримали гриф 

«Рекомендовано для використання в закладах загальної середньої освіти» і 

надруковані за кошти державного бюджету. 

Особливості організації освітнього процесу в 1-4-х класах за Типовою 

освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2234/
https://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/48106/
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
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     Типову освітню програму розроблено відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти. У програмі визначено очікувані результати для 

кожного класу окремо, коротко вказано відповідний зміст предмета чи 

інтегрованого курсу. Це дозволить учителю відстежувати навчальний поступ 

дітей. 

Програму розроблено з урахуванням ідей Нової української школи  для 

початкової освіти за такими принципами: дитиноцентрованості і 

природовідповідності, узгодження цілей предмета (курсу) з очікуваними 

результатами і змістом; доступності і науковості змісту та практичної 

спрямованості результатів; наступності і перспективності змісту для 

розвитку дитини; логічної послідовності і достатності засвоєння учнями 

предметних компетентностей; взаємопов’язаного формування в кожній 

освітній галузі ключових і предметних компетентостей; можливостей 

реалізації вчителем змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

можливостей адаптації змісту програми до індивідуальних особливостей 

дітей (інтелектуальних, фізичних, пізнавальних); творчого використання 

вчителем програми залежно від умов навчання. 

Методичні рекомендації щодо реалізації мовно-літературної освітньої 

галузі в 1- 4 класах 

Навчання української мови як державної розпочинається у 1 класі з 

опанування усного практичного курсу, спрямованого на формування і 

розвиток умінь з таких видів мовленнєвої діяльності, як слухання – 

розуміння українського мовлення та говоріння (діалогічне й монологічне 

мовлення). Тому належну увагу слід приділяти формуванню і розвитку вмінь 

ініціативно розпочинати діалог, реагувати на репліки співрозмовника і 

спонукати його до продовження розмови. Для забезпечення ефективного 

формування зазначених умінь доцільно застосовувати інтерактивні форми 

організації навчальної діяльності. Оптимальними методами і прийомами 

навчання діалогічного мовлення є ігрові (рольові ігри, уявні подорожі, 

екскурсії, змагання, драматизації за змістом прослуханих казок, дитячих 

пісень), демонстрація зразків мовлення, тренінг, заучування напам’ять (з 

голосу вчителя або аудіозапису), а також створення навчальних ситуацій, у 

яких умовно визначається місце дії, співрозмовник, ставиться мета 

спілкування.  

      Основна мета навчання української мови у 2 класі – опанувати 

грамоту: сформувати вміння читати й писати українською мовою. Крім того, 

продовжується робота над формуванням лексичного запасу учнів, розвитком 

орфоепічних, граматичних умінь і навичок, аудіативних умінь та вмінь 

діалогічного й монологічного мовлення. 

Навчання української грамоти традиційно ділиться на три періоди: 

добуквений, буквений і післябуквений. Кожен з них має свої пріоритетні 

завдання. 

Теми добуквеного періоду «перегукуються» з темами усного курсу 

української мови, який учні вивчали у 1 класі. Основними завданнями, які 
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висуваються на цьому етапі є: активізація лексики, опанованої у 1 класі, 

розвиток аудіативних умінь та вмінь говоріння. 

 Головне завдання буквеного періоду – ознайомлення учнів з 

кириличними буквами, формування умінь читати й писати українською 

мовою. Водночас продовжуємо роботу над збагаченням лексичного запасу, 

формуванням аудіативних умінь, умінь діалогічного й монологічного 

мовлення. 

 Звертаємо Вашу увагу, що формування навички читання відбувалося у  

 1 класі на уроці румунської мови. Діти розуміють технічний бік цього 

процесу. На уроці української мови вчитель має стежити за правильним 

озвучуванням графічних знаків – букв українського алфавіту. У процесі 

реалізації змістової лінії «Взаємодіємо письмово», у 2 класі пріоритетним є 

формування графічних, технічних, гігієнічних та елементарних 

орфографічних навичок. 

Післябуквений період передбачає вдосконалення набутих початкових 

умінь читати цілими словами, правильно інтонувати речення. різні за метою 

висловлювання, читати й розуміти зміст невеликих текстів, а також умінь 

усного й писемного мовлення. 

        Розвиток у другокласників умінь сприймати й аналізувати усну 

інформацію здійснюється на матеріалі елементів мовного потоку (звуків, 

складів, слів, словосполучень, речень), текстів та інструкцій щодо виконання 

навчальних дій. У процесі вивчення мовних одиниць доцільно 

використовувати завдання на визначення кількості звуків, складів у почутому 

слові, на встановлення відповідності між переліком почутих слів і поданими 

предметами чи малюнками, на поділ сприйнятих на слух слів на групи за 

певною ознакою, на виявлення «зайвого» слова в певній тематичній групі, на 

визначення кількості слів у сприйнятому на слух реченні, кількості речень у 

почутому невеликому тексті. 

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної 

навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні 

тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого 

емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними 

прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з 

інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, 

комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.  

Формування у школярів повноцінної навички читання вголос 

(усвідомлення, спосіб читання, правильність, виразність, темп) має постійно 

перебувати в полі зору вчителя. 

          За типовими освітніми програмами, мовна-літературна освітня галузь у 

3 класі може реалізуватися через інтегрований курс «Українська мова та 

читання» або через окремі предмети «Українська мова» і «Читання». У 

типовому навчальному плані на цю галузь відведено 6 навчальних годин. У 

разі реалізації галузі через окремі предмети, рекомендуємо розподіляти їх 
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порівну на кожних предмет, тобто по 3 години. Під час складання розкладу 

радимо впродовж тижня планувати три уроки української мови і три уроки 

читання.          

         Румунська мова  як рідна в закладах загальної середньої освіти з 

навчанням мовами національних меншин є важливою складовою загального 

змісту початкової освіти, оскільки є засобом  спілкування, формування 

національної самосвідомості, патріотичного й морально-етичного виховання. 

         За типовою освітньою програмою «Румунська мова», створеною під 

керівництвом С.Г. Криган, мовно-літературна освітня галузь у 1-4 класах 

зміст та очікувані результати початкового курсу мовно-літературної освіти 

визначено за такими змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», 

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

явища». Початковий курс мовно-літературної освіти розпочинається в 1 класі 

з навчання грамоти, метою якого є формування в першокласників навичок 

читання і письма, розвиток комунікативних умінь, пізнавальних здібностей, 

здатності спілкуватися мовою в особистому й суспільному житті. 

     Змістова лінія «Читаємо»  у 2-4 класах передбачає формування в учнів 

повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й опрацьовувати 

літературні тексти різних видів, дитячі книжки, висловлювати своє ставлення 

до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення особистого 

емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними 

прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з 

інформацією в різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, 

комунікативних ситуаціях, практичному досвіді. 

Формування у школярів повноцінної навички читання вголос (усвідомлення, 

спосіб читання, правильність, виразність, темп) має постійно перебувати в 

полі зору вчителя. Продовження практико зорієнтованого напряму такої 

роботи в 2 -4 класах забезпечить неперервність процесу удосконалення й 

розвитку навички читання дітей після оволодіння ними механізмом 

елементарної грамоти. 

          Особливу увагу слід приділяти учням, які мають труднощі з навчання 

читання, пов’язані зі станом розвитку в них різних характеристик усного 

мовлення (обмежені можливості індивідуального словникового запасу, 

смислового сприймання і створення зв’язного висловлення, порушення 

артикуляції, фонематичного та інтонаційного розвитку), а також з 

функціональною незрілістю пізнавальних процесів невербального характеру . 

          З метою подолання та корекції зазначених труднощів читання радимо, 

крім підручникового матеріалу, застосовувати індивідуалізовані  вправи і 

завдання, залучаючи батьків до цієї роботи з дітьми в позаурочний час. 

Звертаємо увагу, що дуже результативним є проведення таких занять в 

ігровій формі. 

          Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

молодших школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої 
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думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій 

формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності. 

Робота над формуванням писемного мовлення носить у 2-4 класах 

здебільшого пропедевтичний характер. Доцільно пропонувати такі види 

роботи: підписувати малюнки; складати і записувати речення за малюнком, 

про побачене чи почуте; добирати і записувати заголовок до тексту; 

відновлювати деформовані речення і тексти; удосконалювати тексти з 

невиправданими повторами тих самих слів; складати і записувати короткі (2-

4 речення (2 клас), 4-6 речень (3 клас) , зв’язні висловлення на добре відому 

та цікаву для дітей тему; писати елементарні письмові повідомлення 

(записка, смс-повідомлення, лист, вітальна листівка та ін.). 

           У навчальному плані освітньої програми закладу освіти 

конкретизується розподіл годин інваріантного та варіативного складників. У 

разі використання варіативної години на вивчення курсу за вибором до 

переліку навчальних програм, який є складником освітньої програми, 

додається програма цього курсу. Звертаємо увагу, що програма курсу за 

вибором повинна мати відповідний гриф і входити до переліку навчальних 

програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих 

МОН України для використання у початкових класах закладів загальної 

середньої освіти (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/). 

                За типовою освітньою програмою, створеною  під керівництвом 

C.Г.Криган, мовно-літературна освітня галузь у 2-4 класах може 

реалізуватися через інтегрований курс «Румунська мова та читання» або 

через окремі предмети «Румунська мова» і «Читання». У типовому 

навчальному плані на цю галузь відведено 4 навчальних годин. У разі 

реалізації галузі через окремі предмети, рекомендуємо розподіляти їх порівну 

на кожних предмет, тобто по 2 години. Під час складання розкладу радимо 

впродовж тижня планувати два уроки румунської мови і два уроки читання.  

 

            Методичні рекомендації щодо реалізації математичної галузі 

        Початковий курс математики покликаний розкрити для учнів роль 

математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього 

світу;  формувати в дітей основи математичних знань та способів дій, досвід 

їх використання для розв’язування навчальних і практичних задач; 

реалізовувати потенціал галузі для засновування здатності міркувати логічно, 

оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і 

практичних задач; для розвитку математичного мовлення, що необхідне для 

опису математичних фактів, відношень і закономірностей. 

           Зміст та очікувані результати навчання математики визначено за 

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

«Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», 

«Математичні задачі і дослідження». 

У першому класі учні ознайомлюються з нумерацією чисел у межах 

100; на основі практичних вправ осмислюють поняття розряду, вчаться 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/
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записувати двоцифрові числа, опановуючи принцип позиційного запису 

числа. Розрядний склад двоцифрових чисел є основою для здійснення учнями 

порівняння чисел, додавання й віднімання двоцифрових чисел у випадках, які 

ґрунтуються на нумерації. За наявності пізнавальних потреб і можливостей 

учнів на основі використання наочного матеріалу можна опрацювати дії 

додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. 

У тісному зв’язку з формуванням поняття числа і опануванням 

арифметичних дій відбувається вивчення на практичній основі довжини, 

маси, місткості, часу, вартості, а також способів вимірювання цих величин. 

Для засвоєння відповідних тем доцільно пропонувати учням завдання, 

пов’язані з їхнім реальним життям. 

      Змістова лінія «Числа, дії з числами. Величини» охоплює вивчення у 2 

класі питань утворення чисел у межах 100, їх послідовності, читання та 

запису; формування уміння визначати одноцифрове та двоцифрове числа; 

формування навичок порівняння чисел у межах 100, виконання 

арифметичних дій додавання і віднімання у межах 100; ознайомлення з діями 

множення і ділення; опанування досвідом вимірювання величин; 

ознайомлення з прийомами оперування величинами; вироблення досвіду 

застосування набутих умінь і навичок у різних життєвих ситуаціях. 

Центральне місце в другому класі займає проблема формування навичок 

додавання і віднімання чисел у межах сотні з переходом через розряд.  

Робота над засвоєнням прийомів додавання і віднімання чисел у межах 

100 має проводитись від початку вивчення відповідної теми на кожному 

уроці математики незалежно від вивчення інших питань, у 2-му класі учні 

застосовують в обчисленнях знання таблиць множення чисел 2 і 3 та 

відповідних випадків ділення; значення виразів, що містять інші табличні 

випадки множення і ділення, обчислюють з опорою на таблиці. 

У 3-му класі розширюється коло дій із числами. Учні засвоюють 

сутність дій множення та ділення; складають і досліджують таблиці 

множення та ділення; розв’язують задачі, які розкривають зміст цих дій, 

задачі на збільшення/зменшення числа в кілька разів, на кратне порівняння 

двох чисел. Звертаємо увагу, що згідно очікуваних результатів програми, у 3-

му класі учні застосовують в обчисленнях знання таблиць множення чисел   

2-9 та відповідних випадків ділення; значення виразів, що містять інші 

табличні випадки множення і ділення. Знання всіх табличних випадків 

множення і ділення належить до результатів навчання у 3-му класі.  

 

Методичні рекомендації щодо реалізації природничої, громадянської та 

історичної, соціальної і здоров’язбережувальної галузей в інтегрованому 

курсі «Я досліджую світ». 

 У першому класі  інтегрований предмет «Я досліджую світ» дає змогу 

вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний 

спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний 

інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і 
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можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, 

сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення в 

дидактико-методичній організації навчання надається його зв'язку з життям, 

з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в 

життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує 

постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати 

дослідження об'єктів і явищ навколишнього світу. 

       Зміст природничої, соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської 

та історичної, технологічної, інформатичної освітніх галузей у другому класі 

об’єднуються, утворюючи інтегрований курс «Я досліджую світ», для якого 

типовим навчальним планом встановлено тижневе навантаження 3 год. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені 

Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники освітніх 

галузей в їх інтегрованому змісті. Типовою освітньою програмою 

інтегрованого курсу для другого класу визначено особистісний поступ 

молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі 

засвоєння різних видів соціального досвіду. 

Компетентнісний підхід — ключова ознака презентації змісту, процесу 

і результатів навчання в інтегрованому курсі.  

Новий ступінь навчання в 2-му класі базується на результатах 

отриманих у першому класі. Опрацювання програмового змісту ґрунтується 

на частково-пошуковому методі навчання, який спрямований на розв’язання  

стрижневого завдання предмета, пов’язаного із формуванням способів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій; 

вироблення уміння розкривати причинно-наслідкові зв’язки у природі.  

Залучення учнів 2-4 класах до участі у творчих проектах  створює 

умови для реалізації творчого та креативного потенціалу молодших 

школярів. Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури 

спільної діяльності учасників. Вона розвивається, підпорядковується 

кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам 

учасників проекту. Кінцевим продуктом творчого проекту можуть бути 

малюнок, журнал, альманах, газета, екологічний знак, плакат, постер, збірка, 

колективний колаж, відеофільм,  вечір, свято, вистава, сценка, годівниця, 

тощо. 

Однією із пропонованих форм роботи у 2-4 класах є екскурсія (кожної 

пори року). Вона дозволяє проводити спостереження, вивчати тіла і явища 

природи в природних або штучно створених умовах. Зміст екскурсій повинен 

мати безпосередній зв'язок із пройденим на попередніх уроках матеріалом, 

або випереджувальний характер. У той же час отримані на екскурсіях 

результати спостережень і зібрані матеріали доцільно використовувати на 

наступних уроках.  

Методичні рекомендації щодо реалізації мистецької освітньої галузі 

Зміст мистецької освітньої галузі може реалізовуватися як через 

інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 
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мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво. Вибір 

здійснюється з урахуванням фахової підготовки кадрового складу 

педагогічних працівників школи та погоджується педагогічною радою. За 

умови обрання закладом загальної середньої освіти окремого викладання 

через окремі предмети, у робочому навчальному плані зазначаються окремі 

навчальні предмети: «Мистецтво: образотворче мистецтво», «Мистецтво: 

музичне мистецтво», – на які відводиться по 1 годині на тиждень. 

Акцентування освіти на реалізацію компетентнісного підходу зумовлює 

рельєфне визначення компетентностей, які формуються  засобами мистецтва, 

зокрема, у процесі: 

• усного висловлювання своїх вражень від мистецтва;  оцінювання 

власної художньо-творчої діяльності (вільне володіння державною мовою/ 

здатність спілкуватися рідною). 

• здійснення елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення 

пропорцій,  запису ритму тощо) (математична компетентність). 

• спостереження, дослідження і відтворення довкілля та явищ природи 

засобами мистецтва (компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій, екологічна компетентність); 

• самостійного (чи за допомогою дорослого) використання 

інформаційних технологій для отримання мистецької інформації, художнього 

творення (інформаційно-комунікаційна компетентність); 

• формування  уміння  визначати власні художні інтереси, досягнення і 

потреби; прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, 

сприймання, творення мистецтва (навчання впродовж життя); 

• виявлення шани до народних традицій, мистецтва рідного 

краю;  толерантного ставлення до мистецтва різних народів (культурна 

компетентність); 

• прояву бажання ділитися своїми творчими ідеями;    творчої ініціативи 

та намагання її реалізовувати; 

 

                                                      Фізична культура 

Завдання реалізуються за такими змістовими лініями: «Рухова 

діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність». 

Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в дітей 

уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, 

способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на фізичний розвиток, 

зміцнення здоровʹя та формування умінь і навичок володіння різними 

способами рухової діяльності, здатності виконання вправ основної 

гімнастики, організуючих вправ, елементів акробатики, ходьбою, бігом, 

танцювальними кроками, способами лазіння та перелізання, навичками 

володіння м’ячем та стрибками, розвиток фізичних якостей, формування 

постави й профілактики плоскостопості. 

Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання в 

учнів ініціативності, активності та відповідальності у процесі рухливих і 
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спортивних ігор за спрощеними правилами; усвідомлення важливості 

співпраці під час ігрових ситуацій; уміння боротися, здобувати чесну 

перемогу та з гідністю приймати поразку, організовувати свій час і 

мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в процесі ігрової та 

змагальної діяльності, відповідати за власні рішення, користуватися 

власними перевагами і визнавати недоліки у тактичних діях у різних видах 

спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри, змагання 

тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання естафет. 


