
 



Освітня програма для учнів 3-4 класу 

 

Освітня програма для учнів 3-4 класу спеціалізованої школи №307 

розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти». Окреслює 
рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного 

комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових 

результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової 
загальної освіти.  

Освітня програма визначає:  
загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і 

можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором 

тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення; 
очікувані результати навчання учнів;  
рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти 

системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

вимоги до осіб, які будуть навчатися за освітньою програмою.  

Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість 

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

обсяг навчального навантаження для учнів 3-4-х класів закладів загальної 
середньої освіти складає 1820 годин/навчальний рік: для 3-х класів – 910 

годин/навчальний рік, для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік. Детальний 

розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному 

плані.  
Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого 

рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими 

предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе 
навантаження учнів, передбачає реалізацію освітніх галузей Базового 

навчального плану Державного стандарту через окремі предмети,  охоплює 
інваріантну складову  та варіативну, в якій передбачено додаткові години на 
вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні 
та групові заняття, консультації.  

Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як 
інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку 

фінансуються з відповідних бюджетів. 
Освітня галузь "Мови і літератури" з урахуванням вікових 

особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети 

"Українська мова (мова і читання)", "Іноземна мова". 

Освітні галузі "Математика", "Природознавство", 

"Суспільствознавство"  реалізуються через окремі предмети, відповідно, - 

"Математика", інтегрований навчальний предмет "Навколишній світ". 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується окремими 

предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура".  

Освітня галузь "Технології" реалізується через окремі предмети 

"Трудове навчання" та "Інформатика". 



Освітня галузь "Мистецтво" реалізується окремими предметами 

"Образотворче мистецтво" і "Музичне мистецтво".  

При вивченні української мови здійснюватися поділ класів на групи 

відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України 

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

06.03.2002 за № 229/6517).  

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані 
санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 3-4 класах – 

40 хвилин.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 
2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні 
гранично допустимого навантаження учнів. 

Навчальний час, передбачений на варіативну складову буде 
використаний на предмети інваріантної складової, а саме: 
Клас Додаткова година 

варіативної частини 

Предмет Було Стало 

3-4 класи 1 Українська 
мова 

7 8 

  

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому 

формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки 

здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи 

здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної 
складових навчальних планів.  

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону 

України "Про загальну середню освіту".  

Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним 

навчальними тижнем. 

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети 

та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, 
які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. 
Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових 

компетентностей учнів. 
Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і 

підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна 
та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх 

предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній 

ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», 

«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і 
фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності 
застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. 

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна 
спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних 

видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а 
також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише 



показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості 
перевіряти його на практиці й встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в 
освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: 
змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-

методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до 

навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для 
систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. 

Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в 
нові ситуації.  

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої 

освіти. Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно 

до Закону України «Про освіту»).  

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати 

здобуття базової середньої освіти за інших умов. 
Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими 

освітніми галузями: 

Мови і літератури  

Суспільствознавство 

Мистецтво 

Математика 
Природознавство 

Технології 
Здоров’я і фізична культура 

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних 

навчальних програмах. 

Рекомендовані форми організації освітнього процесу. Основними 

формами організації освітнього процесу є різні типи уроку, екскурсії, 
віртуальні подорожі, спектаклі, квести, які вчитель організує у межах уроку 

або в позаурочний час.  
Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та 

розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних 

вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального 

року. 

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, 

враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення 
конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах 

окремих предметів. 
Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості 

освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних 

компонентів: 
кадрове забезпечення освітньої діяльності; 
навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності; 
матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності; 
якість проведення навчальних занять; 
моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей). 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти: 



оновлення методичної бази освітньої діяльності; 
контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю 

знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення; 
моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу; 

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 
педагогічних працівників. 
 

Робочий навчальний план  

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

 

3 

клас 

 

 

4 

клас 

 

Інваріантна частина 

Мови і літератури 
Українська мова 7+1=8 7+1=8 

 

Іноземна мова 2 2 

Математика Математика 5 5 

Природознавство 

Навколишній світ 3 3 Суспільствознав 
ство 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Технології 
Трудове  навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і 
фізична культура 

Основи здоров‘я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом 22+3 22+3 

 Варіативна частина   

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної 
складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних 

консультацій та групових занять, з них: 
                                                             Інформаційна культура 

- - 

 
- - 

- - 

Гранично допустиме тижневе навчальне  
навантаження на учня (за санітарними нормами) 

23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 
варіативної складових, що фінансується з бюджету (без 
урахування поділу класів на групи) 

26 26 

 

** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично допустимого 

навантаження учнів, але обов’язково фінансуються. 
 

Українська мова 

 

Курс української мови – важлива складова загального змісту 

початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, 

а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. 

Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової 
комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у 



здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої 
діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення 
життєво важливих завдань.  

Навчання української мови має бути спрямоване також на формування 
соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний 

розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, 
громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.  

У процесі початкового навчання української мови постійно 

проводиться робота над формуванням компетентності уміння вчитися. 

Важливо навчити молодших школярів організовувати свою навчальну 

діяльність, сформувати в них почуття відповідальності за виконуване 
завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за 
складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу 

обговорюваних питань, обґрунтовувати її. 
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– вироблення в учнів мотивації навчання української мови; 
– формування комунікативних умінь; 
– гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-
розуміння, говоріння, читання і письма);  
– опанування найважливіших функціональних складників мовної системи; 
– соціокультурний розвиток особистості; 
– формування в учнів уміння вчитися. 

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного 

стандарту початкової загальної освіти навчальний предмет «Українська 
мова» будується за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, 

соціокультурною, діяльнісною. 

Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток 
усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як 
засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, 
удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною 

мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння; говоріння), а 
також формуються, вдосконалюються види мовленнєвої діяльності, пов’язані 
з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, робота з дитячою книжкою, 

письмові види робіт). 
Мовна змістова лінія, маючи спрямованість на засвоєння школярами 

знань про мову, мовні вміння, розробляється з урахуванням того, що в 
початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати 

певні види мовного аналізу є пропедевтичним. Цю роботу слід 

підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних, 

правописних, стилістичних умінь. 
Соціокультурна змістова лінія передбачає формування в учнів 

уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, як засіб 

створення творів мистецтва (художньої літератури); розширення уявлень 
школярів про свою державу – Україну, культуру українського народу, про її 
особливості в різних регіонах; засвоєння малих українських фольклорних 

форм, національних формул мовленнєвого етикету, етикетних правил 



спілкування; використання набутих знань і вмінь під час виконання 
соціальних ролей, спілкування з представниками різних вікових груп і 
статусів, вирішення навчальних і життєвих проблем. Ця робота має органічно 

поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватися за допомогою 

дібраних навчальних текстів, тем для побудови діалогів і монологічних 

зв’язних висловлювань різних видів, використання тематичних груп слів, 
стійких висловів, у яких відображаються особливості матеріальної і духовної 
культури народу, його національного характеру.   

Діяльнісна змістова лінія спрямована на формування в молодших 

школярів уміння вчитися, яке дає їм змогу організовувати і контролювати 

свою навчальну діяльність і забезпечується послідовною мотивацією 

навчання, здатністю докладати власних зусиль для досягнення результату, 

виконувати мисленнєві операції і практичні дії, володіти уміннями й 

навичками самоконтролю та самооцінки. 

Програму структуровано за такими розділами:  

● «Мовленнєва змістова лінія»;  

● «Мовна змістова лінія»; 

● «Соціокультурна змістова лінія»; 

● «Діяльнісна змістова лінія». 

У зв’язку з вилученням деяких тем у кожному класі,  пропонується 
замінити їх завданнями на формування комунікативної, соціокультурної 
компетентності та компетентності уміння вчитися;  уроками розвитку 

зв’язного мовлення; мовними іграми; роботою із словниками; діловими 

іграми. 

Кількість годин на вивчення кожної теми вчитель встановлює 
самостійно, орієнтуючись на рівень підготовленості класу. 

У 3 класі на всіх уроках розвитку зв’язного мовлення в учнів 
формуються вміння будувати письмові висловлювання. А саме: перекази 

текстів, власні зв’язні висловлювання з використанням певних допоміжних 

матеріалів – запитань, опорних слів, даного початку, плану тощо. Перед 

виконанням кожної письмової творчої роботи обов’язковим має бути 

підготовчий етап уроку. Він передбачає лексичну роботу (тлумачення 
значення окремих слів, добір синонімів, виражальних засобів мови, образних 

слів і словосполучень та ін.); складання плану майбутнього переказу чи 

твору; іншу підготовчу роботу (повторення правил пунктуації, правопису 

окремих слів, структури тексту тощо). У доборі тематики текстів для 
переказів і учнівських творів необхідно враховувати інтереси дітей, 

практичне спрямування та виховне значення текстів. Важливо навчити 

третьокласників письмово висловлювати своє ставлення до того, про що вони 

пишуть. 
Робота на уроках розвитку мовлення в 4 класі передбачає формування в 

учнів умінь писати твори на основі своїх спостережень, вражень від 

екскурсії, з обґрунтуванням власної думки, аргументацією свого вибору, 

власною оцінкою героїв прочитаного тексту чи переглянутого фільму тощо. 

Значна частина уроків розвитку мовлення відводиться на формування умінь 
писати докладний переказ тексту, можливе також ознайомлення з іншими 



видами переказів: стислим, вибірковим, творчим. Складання плану і 
написання творчої роботи кожний учень здійснює самостійно. Колективно 

клас працює лише на підготовчому етапі уроку. Індивідуальна допомога 
вчителя у вигляді консультації, додаткової інструкції, поради можлива 
окремим учням, які цього потребують. 

Одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності, робота над 

яким відбувається в початкових класах, є читання. У 3-4 класах для роботи з 
читання відведено спеціальні уроки, але й на уроках української мови цьому 

виду мовленнєвої діяльності важливо приділяти належну увагу. 

Насамперед треба мати на увазі, що у навчанні мови широко 

використовуються тексти, робота над якими має розпочинатися з читання 
(вголос або мовчки), побіжної перевірки розуміння й обговорення окремих 

фрагментів. Специфікою роботи з читання на уроках мови є те, що увагу 

дітей слід особливо привертати до правильного вимовляння, значення слів; 
інтонації речень, різних за структурою; змістового поділу речень за 
допомогою пауз, мелодики та ін. Ці аспекти залишаються у сфері уваги і на 
уроках читання, але там акценти частково переміщуються в бік 
елементарного літературознавчого аналізу. 

Загалом формування, розвиток навичок з усіх видів мовленнєвої 
діяльності, будучи головною метою початкового навчання, займає не менше 
половини навчального часу на уроках мови. 

 Початкове навчання мови передбачає пропедевтичну роботу з 
формування у школярів знань про одиниці різних мовних рівнів (текст, 
речення, слово в його лексичному і граматичному значеннях, звуки 

мовлення). 
Основна увага має приділятися практичним аспектам: роботі над 

значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу учнів, 
збагаченню їхнього мовлення різними граматичними формами, розвитку 

вміння користуватися мовними засобами відповідно до норм літературної 
мови (орфоепічних, лексичних, граматичних); умінню аналізувати, 

оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її. 
Практична спрямованість початкового навчання виявляється і в тому, 

що навчальні досягнення молодших школярів з мови оцінюються не стільки 

за знаннями про мову, скільки за мовними вміннями: будувати речення, різні 
за структурою (прості і складні, з однорідними членами речення, звертанням 

та ін.), за метою висловлювання та інтонацією; уміння правильно утворювати 

форми слова і будувати словосполучення; дотримуватися норм лексичної 
сполучуваності, норм вимови, наголошування слів. 

Важливим навчальним умінням, яке підлягає обов’язковому контролю, 

є вміння застосовувати українську абетку (алфавіт) для відповідного 

розташування списків слів, користування навчальними словниками та іншою 

довідковою літературою. 

В опануванні української мови важливо враховувати те, що вона є не 
тільки предметом навчання, а й засобом засвоєння інших предметів шкільної 
програми. Тому на уроках української мови необхідно опрацьовувати і 
мовний матеріал, який використовується на уроках з інших предметів, щоб 



забезпечити загальну мовленнєву культуру учнів. Так, на уроках мови 

доцільно регулярно пропонувати для практичних завдань складання 
словосполучень, речень зі слів, що належать до тих частин мови, поглиблена 
робота над якими не передбачається програмою початкових класів, але якими 

учні часто користуються, починаючи з першого класу. Це числівники в 
різних відмінках (до шістдесяти п'яти додати п'ять...), прислівники, 

прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння (швидко – швидше – 

найшвидше; великий – більший – найбільший і под.), займенники різних 

розрядів (цей, той, всякий, самий та ін.). 

Одним із важливих завдань початкового навчання мови є формування 
елементарних умінь орфографічно правильно писати слова, вживати 

пунктуаційні знаки. 

Основою орфографічної грамотності є вміння співвідносити 

фонетичний і графічний образи слова, позначати звуки слова відповідними 

буквами без їх пропусків, замін, вставлянь і переставлянь. Учні початкових 

класів мають оволодіти цими уміннями і безпомилково писати слова за 
фонетичним принципом. Крім того, вони мають засвоїти і самостійно 

користуватись у процесі письма тими правилами правопису, алгоритм 

застосування яких є простим (1-2 кроки у міркуванні, наприклад, уживання 
знака м’якшення в кінці слова, прописної літери у власних назвах; написання 
не з дієсловом тощо). 

Інші правила, які передбачають складний алгоритм застосування, 
засвоюються на пропедевтичному рівні; ознайомлення з ними і їх 

застосування здійснюється під керівництвом учителя. Це, наприклад, правила 
про написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и], дзвінкими і 
глухими приголосними, які піддаються взаємній асиміляції, правопису 

ненаголошених відмінкових та особових закінчень та ін. 

До текстів контрольних і перевірних робіт на знання правил, що 

передбачають певний алгоритм застосування, вносяться тільки ті слова, які 
попередньо були опрацьовані на уроках у різних видах навчальних завдань. 

Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є 
засвоєння списку слів, вимову і написання яких школярі мають запам’ятати. 

Перевірка засвоєння цих слів (за попередні і поточний роки навчання) є 
обов’язковою частиною контролю за сформованістю правописних умінь. 

Робота над правописом охоплює також засвоєння правил використання 
зазначених у програмах пунктуаційних знаків. 

Визначальним умінням, яке має бути сформоване на початковому етапі 
навчання мови, є орфографічна і пунктуаційна зіркість: бачити в тексті 
особливості графічної форми слова, помічати пунктуаційні знаки у простих 

випадках, усвідомлювати їх роль у реченні, а також самостійно виправляти 

допущені помилки, зіставляючи написане зі зразком. Це уміння формується у 

процесі виконання школярами системи відповідних вправ на списування, 
різних видів навчальних диктантів, у роботі над помилками. 

Важливим складником початкового навчання мови є формування 
графічних навичок, техніки письма. Необхідно прагнути, щоб письмо 

молодших школярів було охайним, розбірливим; його швидкість має 



задовольняти навчальні потреби учнів з урахуванням їхніх індивідуальних 

особливостей. Увага до цього аспекту письма необхідна не тільки під час 
виконання школярами спеціальних вправ у написанні окремих літер, їх 

елементів, буквосполучень, слів, а й під час виконання всіх інших письмових 

робіт (списування, письмо під диктування, з пам’яті та ін.). 

Робота з письма передбачає формування у школярів культури 

оформлення письмових робіт (відступ від попередньої роботи чи від 

верхнього краю сторінки, розташування на рядку заголовка, дотримання 
абзаців, полів, охайність підкреслень, виправлень тощо). 

Соціокультурна змістова лінія передбачає загальнокультурний 

розвиток молодших школярів та підготовку їх до життєдіяльності в 
українському соціумі і реалізується через виховні цілі уроків української 
мови шляхом використання текстів такої тематики (тематика текстів не 
розписана по класах, але передбачає її використання з урахуванням вікових 

особливостей і потреб учнів відповідного класу). 

Сім’я: повага до старших членів родини, допомога їм, професії батьків, 
сімейні свята, культура прийому гостей, сімейний відпочинок (подорожі, 
пікніки, екскурсії тощо), дозвілля, заняття за інтересами, режим дня, 
самообслуговування, турбота про здоров’я, загартування, заняття спортом, 

гігієнічні вимоги до користування телевізором, комп’ютером. 

Школа: ставлення до школи, повага до вчителів, дружні стосунки з 
однокласниками, взаємодопомога, дружба, ставлення до новачків у класі, 
шкільні свята і традиції, шкільна бібліотека, шкільні гуртки, інші позакласні 
заходи. 

Громадські місця: правила етикетної поведінки в транспорті, магазині, 
поліклініці, аеропорту, кінотеатрі, музеї, зоопарку, цирку, на вулиці, ігрових 

майданчиках, вокзалі, екскурсії, виставці, концерті, під час спілкування 
мобільним телефоном, правила поведінки зі знайомими і незнайомими 

людьми різного віку і статусу. 

Рідний край: назва рідного міста чи села, вулиці, річки, природа 
рідного краю, поведінка на природі, турбота про природу, історичне минуле, 
визначні місця, відомі люди, традиції, добрі справи для рідного краю.  

Батьківщина: назва, державні символи, розташування України в 
Європі, Україна – спільний дім для всіх народів, які її населяють, роль 
української мови як державної, державні свята, події історичного минулого, 

відомі люди минулого й сьогодення, українські національні символи, 

традиції, народні свята, дитячі фольклорні твори, повага до людей інших 

національностей, їхніх звичаїв і традицій.  

Діяльнісна лінія передбачає формування в молодших школярів 
загальнонавчальних умінь і навичок:  
● навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету навчальної 
діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, 
планувати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну 

діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі));  
● навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручником, шукати 

нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, 

зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, доказово відповідати, 



вести діалог);  
● навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні явища, 
порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати 

причиново-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за 
певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, 
доводити власну думку, переносити знання і способи діяльності в нові 
обставини, застосовувати аналогію);  

● контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевірки та контролю 

своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки,  оцінювати власні 
навчальні досягнення).  

Ця робота здійснюється у процесі реалізації інших змістових ліній 

шляхом настанов учителя, використання різних алгоритмів навчальної 
діяльності, пам’яток, зразків, інструкцій, застосування парних і групових 

форм роботи, інтерактивних методів і прийомів навчання тощо. 

3 клас 140 годин (4 години на тиждень) 
Третій клас є особливим щодо змісту й організації навчальної 

діяльності молодших школярів на уроках української мови. Саме тут 
відбувається активне становлення графічної навички письма: учні починають 
писати у зошиті в одну лінію, набувають умінь скоропису, що є необхідним 

для виконання ними об’єктивно більшої кількості письмових вправ; 
удосконалюються їхні знання і вміння щодо опанування важливого для 
початкової мовної освіти розділу «Звуки і букви»; третьокласники засвоюють 
найважливіші правила української літературної вимови і грамотного письма; 
на дещо вищому рівні узагальнення знань і вмінь, порівняно з 2 класом, 

опановують розділи «Мова і мовлення», «Текст», а також відповідно до нової 
мети шкільного мовного курсу – формування комунікативного мовлення – 

вивчають розділи «Речення», «Лексичне значення слова», «Частини мови». 

4 клас 140 год (4 години на тиждень) 

У 4 класі завершується вивчення початкового курсу української мови. 

Учні мають не тільки здобути нові знання, уміння і навички в роботі над 

текстом, із граматики, фонетики, правопису та розвитку мовлення, а й 

систематизувати відомості з різних розділів мови, узагальнити і закріпити 

опрацьоване в 1–3 класах. Адже знання і мовленнєві вміння, набуті 
молодшими школярами в початкових класах, стануть основою для вивчення 
систематичного курсу рідної мови в основній і старшій структурних ланках 

загальноосвітньої школи. 

Структурування курсу здійснено за принципом змістового 

узагальнення.  
 

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

Пояснювальна записка 

Курс «Літературне читання» – органічна складова освітньої галузі 
«Мови і літератури». Його основною метою є розвиток дитячої особистості 
засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності 
молодших школярів, яка є базовим складником комунікативної і пізнавальної 



компетентностей, ознайомлення учнів з дитячою літературою як 

мистецтвом слова, підготовка їх до систематичного вивчення курсу 

літератури в основній школі. У процесі літературного читання в учнів 
формуються ключові компетентності: уміння вчитися, загальнокультурна, 
комунікативна, інформаційна.  

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим 

результатом взаємодії знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та 
ціннісних ставлень учнів, що набуваються у процесі реалізації усіх змістових 

ліній предмета «Літературне читання». 

У процесі навчання відбувається становлення і розвиток якостей 

дитини-читача, здатної до самостійної читацької, комунікативної, творчої 
діяльності; здійснюється її мовленнєвий, літературний, інтелектуальний 

розвиток; формуються морально-естетичні, громадянські уявлення і поняття, 
збагачуються почуття, виховується любов до мистецтва слова, потреба в 
систематичному читанні. 

Для досягнення мети виконуються такі завдання: 
- формування в учнів повноцінних навичок: читання як базової у системі 
початкового навчання та слухання; 
- ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 
формування у дітей соціальних, морально-етичних, естетичних цінностей 

через зміст і художні образи літературних творів; 
- формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати й 

інтерпретувати літературні тексти різних видів з використанням 

літературознавчих понять, визначених програмою; 

- розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні 
висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 

- розвиток творчої літературної діяльності школярів; 
- формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними типами 

і видами дитячих книжок, довідковим матеріалом, умінь здійснювати пошук, 

добір інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань; 
- виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання 

світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку, естетичного 

задоволення. 
Навчальний предмет «Літературне читання» – багатофункціональний. 

Уміння і навички, індивідуальний досвід читацької діяльності – складники 

читацької компетентності, які формуються на уроках літературного читання, 
мають не лише предметний, а й загальнонавчальний характер, є засобом 

вивчення практично всіх навчальних предметів, забезпечують їх подальше 
засвоєння у наступних ланках загальноосвітньої школи. 

Зміст літературного читання визначається на основі таких принципів: 
тематично-жанрового, естетичного, літературознавчого, комунікативно-

мовленнєвого. 

Тематично-жанровий та художньо-естетичний принципи є 
визначальними у доборі творів для читання. Коло читання охоплює доступні 
цій віковій групі учнів художні твори різних родів і жанрів, науково-художні, 
науково-пізнавальні, фольклорні твори української та зарубіжної літератури, 

періодику, довідкову літературу. 



Тематика творів відображає різні сторони життя й діяльності людини, 

сприяє розширенню світогляду дітей, поповненню їхніх знань, засвоєнню 

найважливіших загальнолюдських цінностей, вихованню найкращих 

почуттів: любові до рідної землі, мови, природи, шанобливого ставлення до 

батьків, людей старшого покоління, національних традицій свого народу та 
культури інших народів. 

Естетичний принцип передбачає добір творів словесного мистецтва за 
критеріями естетичної цінності. Зміст дібраних творів розкриває перед 

читачем різноманітність навколишнього світу, людських взаємин, сприяє 
розвитку почуттів гармонії та краси, формуванню особистісного ставлення 
до навколишнього. 

Літературознавчий принцип передбачає уведення до системи підготовки 

дитини-читача літературознавчих понять, які засвоюються учнями 

практично, на рівні уявлень. Він реалізується в процесі використання 
елементів аналізу й інтерпретації літературного тексту. Об’єктом уваги 

читача стає слово, що осмислюється ним як засіб створення словесно-

художнього образу, за допомогою якого автор виражає свої почуття, ідеї, 
ставлення до світу. Впровадження цього принципу передбачає усвідомлення 
учнями на практичному рівні таких понять, як тема, ідея, жанрові 
особливості твору, його персонажі, засоби художньої виразності. 

Комунікативно-мовленнєвий принцип є визначальним у мовленнєвому 

розвитку учнів, формуванні у них досвіду міжособистісного спілкування, 
комунікацію з джерелом інформації. Під час навчання відбувається 
інтенсивний розвиток всіх характеристик навички читання вголос і мовчки 

при провідній ролі смислового читання; учні опановують прийоми виразного 

читання, уміння будувати власні висловлювання за змістом прочитаного 

(прослуханого), виявляють готовність уважно слухати й розуміти 

співрозмовника, беруть участь у діалозі. 
Впровадження комунікативно-мовленнєвого принципу передбачає 

діалогову взаємодію читача з текстом, автором, героями його твору, 

застосування технологій кооперативного навчання, створення спеціальних 

навчальних ситуацій, (робота в парах, малих групах, колективне обговорення 
змісту прочитаного, прослуханого, участь у літературній бесіді, рольових 

літературних іграх, декламація, драматизація тощо), у процесі яких 

формується культура спілкування. 
Формування читацьких умінь здійснюється в нерозривній єдності з 

мовленнєвими. Якщо сукупність читацьких умінь відображає процес 

сприймання, осмислення твору, то мовленнєві уміння – процес створення 

власного висловлювання за прочитаним (прослуханим). При цьому діти не 
копіюють текст-зразок, а використовують для побудови власних 

висловлювань засоби, аналогічні тим, з якими ознайомилися на уроках 

читання. Цілеспрямоване формування читацької діяльності молодших 

школярів знаходить своє продовження й розвиток в організації самостійної 
роботи з дитячою книжкою, роботи з інформацією на спеціально відведених 

заняттях у класі, а також у позаурочний час. 
Формування читацької компетентності учнів здійснюється з 

використанням міжпредметних зв’язків. 



Основою структурування програми є змістові лінії Державного 

стандарту з читання: Коло читання. Формування й розвиток навички 

читання. Літературознавча пропедевтика. Досвід читацької діяльності. 
Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією. Розвиток літературно-

творчої діяльності учнів на основі прочитаного. 

Коло читання 

Коло читання молодших школярів охоплює твори різних родів і жанрів 
для дітей цього віку з кращих надбань української і зарубіжної літератури. 

Твори усної народної творчості – малі фольклорні форми: загадки, 

скоромовки, прислів’я, приказки, ігровий фольклор; казки, пісні, легенди, 

міфи. 

Літературні казки українських та зарубіжних авторів. 
Твори українських і зарубіжних письменників-класиків, які ввійшли в 

коло дитячого читання. 
Твори сучасної дитячої української та зарубіжної літератури. 

Дитяча періодика: газети та журнали. 

Довідкова література: словники, довідники, енциклопедії для дітей. 

За жанрово-родовими формами – це епічні твори: оповідання, байки, 

повісті, повісті-казки; ліричні: переважно віршовані твори різного змісту й 

форми; драматичні: п’єси для дітей. 

За тематичним спрямуванням – твори про природу в різні пори року; 
твори про дітей, їхні стосунки, взаємини в сім’ї, школі; ставлення до 

природи, людей, праці, сторінки з життя видатних людей; твори, у яких 

звучать мотиви любові й пошани до рідної землі, Батьківщини, мови, 

традицій українського та інших народів; утверджуються (добро, людяність, 
працелюбність, честь, дружба); гумористичні твори; науково-художні твори 

про живу й неживу природу; пригодницькі твори, фантастика. 
Перелік авторів, які визначені цією змістовою лінією за класами, має 

рекомендований характер і може бути змінений учителем із урахуванням 

читацьких інтересів учнів. 
Формування й розвиток навички читання 

Протягом навчання в початковій школі учні опановують повноцінну 

навичку читання, яка характеризується злиттям технічної й смислової її 
сторін. 

Техніка читання охоплює такі компоненти, як спосіб читання, 
правильність, виразність, темп. Кожний з них окремо і в сукупності 
підпорядковані смисловій стороні читання, тобто розумінню тексту. Ця 
якість, що є провідною, передбачає розуміння учнями більшої частини слів у 

тексті, вжитих як у прямому, так і в переносному значеннях, змісту речень, 
смислових зв’язків між ними і частинами тексту, його фактичного змісту й 

основного смислу. 

Під час навчання молодші школярі опановують два види читання – 

вголос і мовчки. Читання вголос – це чітке, плавне, безпомилкове, 
достатньо виразне читання цілими словами у відповідному для розуміння 
тексту темпі. Читання мовчки – читання «очима», подумки, без зовнішніх 

мовленнєвих рухів, характеризується активізацією процесів розуміння, 



запам’ятовування й засвоєння прочитаного, а також зростанням темпу, 

порівняно з читанням уголос. 
У 3-4 класах змінюється співвідношення видів читання. Провідне місце 

у сприйманні й засвоєнні навчального матеріалу належить мовчазному 

читанню. Відповідно і в роботі з текстом збільшується питома вага вправ і 
завдань на розвиток смислової сторони читання.  

Літературознавча пропедевтика 

Передбачає ознайомлення школярів (на початковому рівні, практично) з 
окремими літературознавчими поняттями, необхідними їм під час аналізу та 
інтерпретації твору. В учнів формуються найпростіші уявлення про сюжет і 
композицію твору (без уживання термінів), про художній образ-персонаж в 
епічному творі та художній образ – у ліричному, про деякі особливості 
жанрів художніх творів, засоби художньої виразності, авторську позицію 

(ставлення автора до зображуваних подій, до персонажів), тему та основну 

думку твору. 

Відпрацювання зазначених понять здійснюється у процесі всіх видів 
читацької діяльності. 

Досвід читацької діяльності (опрацювання текстів різних видів: 

художніх, науково-художніх) 

Особливості опрацювання художнього твору 

Усвідомлення жанрової специфіки творів –  

упізнавання і називання жанру твору 

Під час навчання молодші школярі ознайомлюються з творами 

художньої літератури і фольклору, опановують практичні вміння впізнавати, 

практично розрізняти та називати окремі літературні жанри: казка (народна і 
літературна), оповідання, повість, вірш, байка, малі фольклорні форми 

(загадка, прислів’я); ігровий фольклор (скоромовка, лічилка, календарно-

обрядова поезія тощо). 

Засвоєння школярами літературних форм, їх жанрових особливостей 

організовується з урахуванням пізнавальних можливостей дітей. Героїко-

фантастичні казки, які мають складнішу будову, більші за обсягом, 

складаються з багатьох епізодів, відзначаються особливою вигадливістю, 

містять потужний фантастичний елемент, доцільно починати вивчати з 3 

класу. Соціально-побутові казки, лірична поезія доступніші учням 4-х класів.  
Смисловий і структурний аналіз твору 

Аналіз художнього твору ґрунтується на особливостях сприймання 
молодшими школярами літератури як мистецтва слова. Основне завдання 
смислового і структурного аналізу художнього тексту – сприймання 
художнього образу, усвідомлення ідеї твору. Ці завдання зумовлюють вибір 

засобів для їх розв’язання, тобто визначають, які літературознавчі знання і в 
якому обсязі будуть потрібні учням, які спостереження за жанровою 

специфікою того чи іншого твору варто зробити, які прийоми аналізу тексту 

виявляються найбільш доцільними тощо. 

Аналіз тексту різних видів охоплює такі рівні: первинний, поглиблений, 

рефлексивний. Аналізу тексту передує первинне цілісне, безпосереднє, 
емоційне сприймання учнями твору, цілеспрямоване перечитування змісту та 



окремих його фрагментів. У процесі первинного аналізу учні розмірковують 
над тим, як починається твір, яким чином далі розгортаються події, чим він 

закінчується. Предметом поглибленого аналізу стає виявлення смислових 

зв’язків між персонажем, місцем дії та подіями в епічному творі, складання 
характеристик дійових осіб, аналіз їхніх учинків, мотивів поведінки. У 

процесі рефлексивного аналізу відбувається осягнення ціннісних смислів 
твору, висловлювання оцінних суджень, формування вміння робити висновки 

на основі змісту прочитаного твору. 

Усвідомлення смислових зв’язків становить основу початкового 

уявлення про сюжет і композицію художнього твору, виділення теми та 
основної думки твору тощо. Аналізу підлягають не всі елементи тексту, а 
лише ті, що найбільш яскраво виражають ідею твору, який вивчається. 
Структурний аналіз змісту твору має на меті орієнтування учнів у структурі 
тексту, відтворення його з опорою на різні види плану, малюнки тощо. 

Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення до змісту 

прочитаного (прослуханого) твору 

Цілісне сприймання змісту твору, усвідомлення його ідеї нерозривно 

пов’язане з умінням сприймати засоби художньої виразності відповідно до 

їхніх функцій у художньому творі. Основою такого сприймання й оцінки 

зображуваного є формування в учнів уявлення про слово як засіб створення 
художнього образу. 

Під керівництвом учителя молодші школярі навчаються помічати 

особливості авторського вибору слів, засобів вираження емоцій, почуттів, 
ставлення до зображуваних подій, вчинків  героїв. 

Усвідомлення ролі засобів виразності у творі дає учням змогу повніше 
сприймати й відтворювати в уяві картини життя, змальовані 
письменником/письменницею, встановлювати зв’язок між ними, розуміти 

авторську позицію, що своєю чергою сприяє проникненню в емоційну 

тональність твору. 

Оволодіння цими читацькими уміннями створює умови для розвитку в 
школярів здатності емоційно реагувати на зміст прочитаного (прослуханого) 

твору, виявляти й усвідомлювати свої почуття, умінь виразно читати, 

висловлювати власні оцінні судження, використовуючи адекватні мовленнєві 
засоби. 

Робота з науково-художніми творами 

Науково-художній твір – це різновид дитячої пізнавальної літератури. У 

науково-художньому творі пізнавальна інформація розкривається за 
допомогою сюжету, характеристики (опису) образів, подій, явищ. 

За жанровою та тематичною різноманітністю – це оповідання, 
пізнавальні казки, повісті про явища природи, історичні події, видатних 

особистостей, відкриття в різних галузях знань. 
Робота з науково-художнім твором спрямовується на формування в 

учнів умінь знаходити пізнавальну інформацію, визначати істотні ознаки, 

встановлювати причиново-наслідкові зв’язки тощо. 

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією 

Основними завданнями уроків роботи з дитячою книжкою, роботи з 
інформацією у 3-4 класах є розширення кола дитячого читання, формування 



читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної культури 

молодших школярів.  
На кожному етапі навчання визначаються завдання, які враховують 

особливості кожного вікового мікроперіоду, обумовлюються методика 
роботи та організація читацької діяльності учнів, вимоги до навчального 

матеріалу, види бібліотечно-бібліографічної допомоги, типи, структура уроку 

(заняття) тощо. 

У 3-4 класах самостійна читацька діяльність також має свої особливості. 
Одним із пріоритетних завдань у цей період є формування й розвиток у 

школярів продуктивних способів самостійного опрацювання змісту різних 

типів і видів дитячих книжок, у т.ч. значних за обсягом, довідкової 
літератури, дитячої періодики, а також умінь здійснювати пошук, добір, 

систематизацію, узагальнення навчально-пізнавальної інформації, 
користуючись засобами бібліотечно-бібліографічної допомоги, довідково-

інформаційним апаратом книжки, а також Інтернет-ресурсами дитячої 
бібліотеки. 

Набуті у попередніх класах практичні уміння, способи роботи з дитячою 

книжкою дозволяють школярам переважно самостійно розв’язувати 

спеціальні завдання, які становлять сутність читацької діяльності. 
Учні засвоюють знання про підручник як навчальну книгу, набувають 

уміння орієнтуватись у його структурі, користуватись умовними позначками, 

засвоюють пам’ятки-алгоритми щодо організації самостійної роботи з 
підручником. 

Визначаючи твори для позакласного читання, вчитель враховує стан 

забезпечення дитячою літературою районних (міських) шкільних, домашніх 

бібліотек. 

Окреслений зміст роботи реалізується на спеціально відведених уроках, 

бібліотечних заняттях (проводяться 1 раз на два тижні).  
Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного 

Спілкування з літературою як мистецтвом слова задовольняє природну 

потребу дитини в емоційних переживаннях, створює передумови для 
самовираження особистості. Молодші школярі беруть участь у посильній 

творчій діяльності, яка організовується вчителем на уроках класного й 

позакласного читання та в позаурочний час. Для стимулювання творчих 

здібностей використовуються такі види завдань: словесне малювання, 
графічне ілюстрування, творчий переказ, читання за ролями, інсценізація, 
колективне та індивідуальне складання з допомогою учителя казок, віршів, 
лічилок, загадок тощо. 

Аудіювання – слухання-розуміння усного мовлення 

На уроках літературного читання здійснюють не лише такий вид 

мовленнєвої діяльності, як читання, а й слухання-розуміння (аудіювання). 
Уміння слухати й розуміти усне мовлення лежить в основі розвитку навичок 
говоріння, читання, письма. У сучасних умовах, коли відбувається 
збільшення обсягів інформації, виникає потреба у швидкому і точному 
сприйманні усного мовлення, розумінні прослуханого, вмінні зосереджувати 

довільну увагу впродовж більш тривалих відрізків часу. Все це зумовлює 
необхідність удосконалювати навичку слухання і розуміння (аудіювання). 



Учнів необхідно вчити стежити за розвитком думки, адекватно 

сприймати інформацію; помічати в тексті слова, найважливіші для розуміння 
висловлювання, виділяти певні факти; усвідомлювати зміст прослуханого 

тексту зважаючи на загальний тон, тембр, темп, силу голосу того, хто 

озвучує текст. 
Розвиток уміння уважно слухати, розуміти прослухане, виконувати після 

одного/двох (за вибором учителя, зважаючи на навчальні можливості учнів 
класу) прослуховувань певні завдання відбувається на матеріалі художніх (3-

4 клас) та науково-художніх (4 клас) творів. У вправлянні з аудіювання, як 
правило, використовують фронтальні види роботи; для проведення 
аудіювання добирають завдання на створення малюнка за текстом; вибір 

правильної відповіді на запитання до тексту з кількох пропонованих 

варіантів; висловлювання вражень, почуттів щодо змісту прослуханого 

тексту тощо. 

3 клас 140 годин  (4 години на тиждень)  
4 клас 140 годин  (4 години на тиждень)  

 

Математика 

Пояснювальна записка 

Програма з математики для учнів 3-4 класів спеціалізованої школи 

№307 розроблена відповідно до змісту і вимог освітньої галузі «Математика» 

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженою 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. №462. 

Навчання математики спрямоване на формування та розвиток 
ключових компетенцій та предметної математичної компетентності 
молодших школярів. 

Початковий курс математики реалізовується через змістові лінії: 
1. Властивості та співвідношення предметів. 
2. Числа. Дії з числами. Величини. 

3. Математичні вирази. Рівності. Нерівності. 
4. Просторові відношення. Геометричні фігури. 

5. Сюжетні задачі. 
6. Робота з даними. 

Діяльнісна лінія будується навколо поняття функціональної залежності 
величин, що, як відомо, є генетичною основою (фундаментом) поняття 
функції, проміжною моделлю між реальною дійсністю і загальним поняттям 

функцій. Моделювання функціональних залежностей розглядаються на 
уроках математики як джерело виникнення функцій. У результаті чого учні 
усвідомлюють доцільність і практичну обумовленість вивчення функцій і їх 

практичне використання, що значно підвищує інтерес та зацікавленість учнів 
у вивченні даного розділу і математики взагалі. 

Нові знання учні отримують не у вигляді готових формул, 

формулювань (правил), а шляхом самостійного їх «відкриття». Постановка 
навчальної задачі (навчальних завдань та цілей) забезпечує мотивацію 

поняття. 



«Відкриття» поняття учнями здійснюється за допомою виконання ними 

предметних дій з реальними об’єктами та їх графічними схемами. Первинне 
закріплення забезпечує проходження етапу зовнішнього мовлення – учні 
проговорюють уголос і одночасно виконують у письмовому вигляді 
встановлені алгоритми дій. 

У навчальній самостійній роботі дія вже не супроводжується 
мовленням, алгоритми дії учні проговорюють «про себе» (внутрішнє 
мовлення). І, нарешті, у процесі виконання заключних тренувальних вправ 
дія переходить увнутрішній план й автоматизується (розумова дія). 

В курсі програми велика увага приділяється розвитку варіативності 
мислення, творчих здібностей учнів, їх емоційної сфери. 

3 клас 175 годин (5 год на тиждень). 
4 клас 175 годин (5 год на тиждень). 

 

Навколишній світ 

Пояснювальна записка 

Програма інтегрованого курсу «Навколишній світ», що забезпечує 
виконання програм навчального предмету «Я у світі» через відповідну 

реалізацію галузі «Суспільствознавство» та предмету «Природознавство» з 
однойменною назвою галузі розроблена для учнів 3-4 класів спеціалізованої 
школи №307 Державного стандарту початкової загальної освіти, 

затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011р. 

№462. 

Інтегрований курс «Навколишній світ» спрямований на розвиток 
логічного мислення учнів, загально навчальних, дослідницьких умінь; 
творчих здібностей, позитивної мотивації до пізнання природи і суспільства; 
толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок.  

Зміст курсу «Навколишній світ», у якому відображено глибокі 
взаємозв’язки, що існують між гуманітарними, природними, естетичними, 

моральними та іншими аспектами процесу пізнання світу, розкривається 
через такі лінії змісту навчання: 
1. Людина як особистість. 
2. Людина в суспільстві. 
3. Людина серед людей. 

4. Культура. 
5. Об’єкти природи. 

6. Взаємозв’язки в природі. 
7. Земля – планета сонячної системи. 

8. Україна на планеті Земля. 
9. Рідний край. 

10.  Охорона і збереження природи. 

11.  Методи пізнання природи. 

Інтегрований характер змісту і широкі між предметні зв’язки курсу 

«Навколишній світ» дозволяють йому органічно взаємодіяти з іншими 

дисциплінами, позакласними виховними заходами, що сприяє системності та 
наступності всього навчально-виховного процесу в початковій школі, 
створює можливості для попередження перевантаження учнів. 



Важливою особливістю змісту курсу «Навколишній світ»є його 

екологічне спрямування. Особлива увага приділяється вихованню 

відповідального ставлення до природи, необхідності її збереження і охорони.  

У методиці курсу «Навколишній світ» можуть використовуватися 
елементи методик викладання інших предметів: природознавства, мови і 
читання, музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання. Надається 
перевага активним, творчим методам, а також дослідницьким методам: 

спостереженням, дослідам, практичним роботам; екскурсіям дослідницького 

спрямування, предметним урокам, евристичним бесідам, інсценізаціям, 

ігровим та діалоговим методам з широким залученням засобів літератури та 
мистецтва, народної творчості. Вказані методи допомагають учням 

самостійно відкривати для себе нові властивості і взаємозв’язки у довкіллі, 
знаходити власні рішенні різноманітних завдань – проблем; формулювати і 
висловлювати особисту думку з тих чи інших питань. Тобто, особливого 

значення в процесі викладання курсу набуває розвиток самостійної й 

пошукової діяльності учнів, формування дослідницьких умінь: спостерігати 

явища і події, відкривати в них нове, невідоме, накопичувати в свідомості 
якомога більший арсенал образів навколишнього світу, розвивати інтерес до 

нього. 

3 клас 105 годин (3 години на тиждень).  
4 клас 105 годин (3 години на тиждень). 

 

Основи здоровʼя 

Пояснювальна записка 

Здоров'я — найперша необхідна умова успішного розвитку кожної 
людини, її навчання, праці, добробуту, створення сім'ї і виховання дітей.  

Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я — одне з 
найважливіших завдань сучасної школи, яке має стати атрибутом будь-якої 
освітньої діяльності у навчальному закладі і поза його межами. 

Здоров'язбережувальна компетентність як ключова формується на 
міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням 

специфіки предметів та пізнавальних можливостей учнів початкових класів. 
Здоров'язбережувальна компетентність  формується шляхом вивчення 
предметів освітньої галузі «здоров'я і фізична  культура» і передбачає 
оволодіння учнями відповідними компетенціями.  З урахуванням   мети   і   
завдань   зміст  освітньої  галузі визначається за такими  змістовими  лініями:  

здоров'я  і  фізична культура.  
Мета предмета «Основи здоров'я» – формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними 

знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового 

способу життя і безпечної поведінки, формування в них ціннісного ставлення 
до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, психічному, соціальному і 
духовному розвитку.  

Головними завданнями предмета є: 



• формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну 

поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним, техногенним і 
соціальним оточенням; 

• розвиток в учнів мотивації дбайливого ставлення до власного здоров’я, 
удосконалення  фізичних, соціальних, психічних і духовних його чинників; 
• виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою 

цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;  
• набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з 
урахуванням стану здоров’я; 
• розгортання у повсякденному житті практичної діяльності задля 
збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей. 

• формування в учнів соціальної і життєвої компетентності на основі  
засвоєння ними соціальних норм; розвиток навичок взаємодії у сім'ї, школі, 
колективі, громадянському суспільстві;   
• формування в учнів основ споживчої культури, умінь приймати рішення 
щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; 

• оволодіння учнями моделями поведінки і способами діяльності, які 
відповідають українському законодавству. 

Реалізація мети та завдань предмета буде ефективною за умов: 

• постійного мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної 
життєдіяльності; 
• застосування інтерактивних технологій навчання, що забезпечують 
індивідуалізацію сприйняття, активну участь кожного учня і групову 

взаємодію; 

• переважання практичних дій і вправлянь учнів у засвоєнні навчального 

матеріалу; 

• забезпечення зв’язку між теоретичними відомостями й можливостями їх 

практичного застосування;  
• організація комунікативного спілкування, застосування в навчальному 

процесі ігрових методів, елементів дискусії, методу проектів, які є 
ефективними засобами розвитку особистості, її громадянських якостей; 

• забезпечення змістових та мотиваційних зв’язків предмета з навчальним 

матеріалом інших предметів початкової школи (фізична культура, 
природознавство, Я у світі, читання тощо); 

• співпраці вчителя з батьками, батьків з дітьми; 

• ціннісного ставлення вчителя до свого здоров’я, особистого прикладу 

дотримання правил здорового і безпечного способу життя. 
Змістову основу предмета складають такі базові поняття: здоров'я, здоровий 
спосіб життя, безпечна поведінка, здоров’язбережувальна компетентність, 

здоров’язбережувальні компетенції (життєві і спеціальні навички). 

Здоров'я розглядається як: 
•  стан загального фізичного, психологічного та соціального 

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад (ВООЗ). 

• процес формування, збереження, зміцнення, відновлення фізичної, 
соціальної, психічної та духовної його складових. 



Здоровий спосіб життя — усталений спосіб життєдіяльності людини, 

метою якого є формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я. 
Безпечна поведінка — поведінка людини, яка не загрожує її життю і 

здоров'ю та безпеці інших людей. 

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня 
застосовувати здоров’язбережувальні компетенції в умовах конкретної 
життєвої або навчальної ситуації на користь збереження, зміцнення і 
формування здоров’я.  

Здоров’язбережувальні компетенції (життєві та спеціальні) – це 
суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень, які сприяють 
здоров’ю у всіх сферах життєдіяльності людини. 

Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами: 

1) здоров'я людини; 2) фізична складова здоров'я; 3) соціальна складова 
здоров'я; 4) психічна та духовна складові здоров'я. 

Розділ «Здоров’я людини» передбачає формування цілісного уявлення 
учнів про здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із 
способом життя і навколишнім середовищем. 

Розділ «Фізична складова здоров’я» спрямовано на вивчення чинників, 
що впливають на фізичне благополуччя дитини. 

Розділ «Соціальна складова здоров’я» присвячено вивченню чинників, 
що впливають на соціальне благополуччя людини та правил безпечної 
поведінки у навколишньому середовищі.  

Розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» містить інформацію 

щодо чинників, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний 

розвиток учня. Профілактика шкідливих звичок розглядається в контексті 
розвитку позитивної самооцінки, навичок критичного мислення й уміння 
приймати виважені рішення. 

Програму побудовано за концентричним принципом. Зазначені розділи 

є наскрізними для всієї початкової школи, в кожному класі зміст і обсяг 
пропонованої учням інформації, організація її засвоєння змінюються 
відповідно до зростаючих пізнавальних і психологічних особливостей учнів. 
За умови дотримання державних вимог до результатів навчання 
послідовність і кількість годин на ці складові у підручниках і календарних 

планах можуть змінюватися відповідно до авторського викладу, робочого 

плану школи, необхідності своєчасного реагування на конкретні умови, в 
яких відбувається навчально-виховний процес (наближення епідемій, 

стихійне лихо, інфекційні хвороби тощо). 

Особливість методики проведення уроків у початковій школі полягає 
в тому, що оволодіння здоров’язбережувальною компетентністю потребує 
багаторазового вправляння, насамперед у процесі групової взаємодії. Тому 

необхідна організація практичної, ігрової, індивідуальної та колективної 
діяльності учнів, що базується на суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчителя з 
учнями і учнів між собою. 

Особливістю структури уроків з основ здоров’я має бути гнучкість, 
органічне поєднання навчально-пізнавальної та оздоровчо-рухової діяльності 
учнів, включати різні види діалогу, групової співпраці. Особливого значення 
для формування в учнів здорового способу життя та безпечної поведінки має 



емоційність і доступність навчального матеріалу, його унаочнення. 
Практичні роботи, зазначені в програмі, виконуються учнями в практично-

дієвій формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети 

уроку. Кількість годин на вивчення кожної теми учитель може визначати 

самостійно. 

Узагальненим результатом навчання основ здоров’я у початковій 

школі є відповідний до віку рівень здоров’язбережувальної компетентності 
учнів. Деталізовані результати навчання у початковій школі представлено у 

вигляді державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів.      
3 клас (34 години, із них 2 години ~ резервні) Виконання проекту: «Прагнемо 

бути здоровими!» (за рахунок резервних годин). 

4 клас  (34 годин, із них 2 години ~ резервні) Підготовка і проведення вистави, 

творчого конкурсу, присвяченого заохоченню учнів до здорового способу 

життя (за рахунок резервних годин). 

Образотворче мистецтво 

Пояснювальна записка  

  Невід’ємною частиною культури, одним із визначальних її проявів є 
образотворче мистецтво. Тисячоліттями  мистецтво займало одне з 
пріоритетних місць за силою впливу на особистісний розвиток людини та її 
виховання. Високорозвинені цивілізації ставили і продовжують ставити 

мистецтво у центрі всієї освіти, розуміючи його унікальні можливості для 
розвитку духовності та інтелекту, універсальну доступність різних форм 

творчості для сприйняття і засвоєння з ранніх років дитинства.  
Освітня галузь “Мистецтво” у початковій школі є однією з ланок 

неперервної мистецької освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, 

створює базу для успішного опанування учнями художніх компетенцій 

основної школи.  

Навчальна програма “Образотворче мистецтво” реалізує вимоги 

освітньої галузі “Мистецтво” (змістова лінія “Образотворче мистецтво”) 

Державного стандарту початкової загальної освіти та гармонійно поєднує 
навчально-виховний потенціал образотворчої культури з її естетично-

мистецькою, зображально-моторною і  творчо-діяльнісною складовими. 

 Зміст програми ґрунтується на загальнолюдських цінностях та 
принципах науковості, послідовності, наступності та неперервності змісту 

загальної мистецької освіти, єдності навчання і виховання. Диференціювання 
тем базується на принципах системності та циклічності подання матеріалу, 

що узагальнений в структурні блоки. Принципи поліхудожності, 
інтегративності та варіативності дають змогу вчителям повноцінно 

застосувати й адаптувати до даної програми свій творчий потенціал, 

педагогічний досвід, здійснювати диференціацію завдань, їхню 

інтерпретацію та аналіз, формувати інноваційні підходи та методи. 

Метою вивчення образотворчого мистецтва є художньо естетичний 

розвиток учнів, їх емоційної чутливості, практичних творчих умінь, 
формування стійкого інтересу до образотворчої діяльності, формування 
загальнокультурної компетентності. 



 Головними завданнями курсу є: 

Формування 

- емоційно-естетичного досвіду учнів, культури почуттів, елементарних 

світоглядних орієнтацій та оцінних суджень, основ національної та 
громадянської свідомості; 
- особистісно-позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності 
на основі емоційно-чуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та 
творчої активності;  
- художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ 
образотворчої грамоти; 

- елементарних умінь та навичок використовувати художні техніки та 
матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності; 
розвиток 

- чуттєво-емоційної сфери, здатності розуміти та інтерпретувати твори 

мистецтва (у відповідності до вікових можливостей), оцінювати естетичні 
явища; 
- універсальних особистісних якостей та здібностей: образного 

мислення, уяви, фантазії, спостережливості, зорової пам’яті, художнього 

смаку та сприйняття кольору, форми, ритму, фактури поверхні тощо; 

- художньо-практичних умінь, навичок та вміння використовувати 

набуті знання у самостійній художній діяльності; 
засвоєння учнями 

- початкових знань про образотворче мистецтво та його роль у житті 
суспільства, культурному середовищі; 
- основних понять з курсу образотворчого мистецтва  через сприйняття 
композиції, форми, кольору,  об’єму, простору, руху тощо; 

- елементарних знань  про специфіку художньо-образної мови різних 

видів образотворчого мистецтва та виражальні можливості художніх технік і 
матеріалів. 

Умовою успішної реалізації завдань програми є:   
-практичне ознайомлення учнів із виражальними засобами образотворчого 

мистецтва;  
-формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого 

досвіду та залучення до художньо-творчої діяльності шляхом опанування 
основних правил-понять на чуттєвому рівні;  
-розвиток чуттєво-емоційної сфери учнів, художньо-образного мислення, 
потреби і здатності до художньо-творчої самореалізації; 
-спонукання до необхідності вносити елементи краси в побут, природу, 

стосунки з однолітками, дорослими.  

Програма передбачає такі основні види художньої діяльності учнів 

на уроках, як    сприймання (естетичне сприймання дійсності та сприймання 
творів мистецтва) та практична  художня діяльність (репродуктивно-творча і 
творча).  

Сприймання передбачає розвиток естетичного сприйняття, вміння 
помічати красиве у навколишньому середовищі, емоційно відгукуватися та 
усвідомлювати красу, здатності до співпереживання; формування вміння 
висловлювати естетичне ставлення до творів мистецтва, оцінювати їх та 



інтерпретувати у відповідності до вікових можливостей.  

Практична  художня діяльність у початковій школі  має 
пропедевтичний характер і передбачає ознайомлення з різноманітними 

художніми матеріалами й техніками та включає роботу за зразком, з пам’яті, 
з натури, за уявою; на площині та в об′ємі. 

Структура програми базується на засадах особистісно орієнтованого 

навчання і побудована за концентричним принципом вивчення навчального 

матеріалу, який допускає повторне вивчення окремих тем і понять змістової 
лінії у кожному наступному році навчання з розширенням змісту й 

поглибленням рівня його викладу; 

Матеріал програми згруповано у блоки-теми, кількість уроків та тематика 
завдань в яких є орієнтовною. Вчитель на свій вибір може визначати 

послідовність виконання репродуктивних, практичних, творчих завдань і 
вправ, самостійно обирає орієнтовні тематичні завдання та художні техніки і 
матеріали із запропонованих програмою. 

Години резервного часу можуть використовуватися на розсуд учителя, у 

тому числі на узагальнення тематичного матеріалу, відвідування виставок, 

проведення уроків на природі тощо. 

Методикою програми передбачено гармонійне поєднання в структурі 
уроку різноманітних видів діяльності та видів мистецтва (музика, поезія 
тощо). Окрім внутрішньої галузевої інтеграції, доцільно використовувати 

міжпредметні зв’язки й з іншими галузями: “Технології”, “Мови і 
літератури”, “Природознавство”, “Суспільствознавство”, “Математика”, 

“Здоров’я і фізична культура”. У школах, які мають необхідне комп′ютерне 
забезпечення, при виконанні окремих творчих завдань, бажано користуватися 
растровими програмами типу Corel Photo – Paint та Painter. 

Особливу увагу на уроках образотворчого мистецтва слід приділяти 

збереженню  психічного та фізичного  здоров’я дитини. Педагог має 
створювати на уроках емоційно-піднесену атмосферу, що сприятиме зустрічі 
з прекрасним та розвантаженню дитини. Для підтримки здоров’я  учнів на 
уроках необхідно дотримуватись санітарно-гігієнічних норм, техніки безпеки 

при роботі з різноманітними художніми матеріалами та інструментами, 

розвивати моторику дрібних м’язів пальців і кистей рук, координацію рухів, 
проводити фізкультхвилинки, уроки на природі. 

Орієнтовна тематична структура програми 

35 годин  (1 година на тиждень, із них 3 год – резервний час) 
 

Клас Тематика  курсу Тема  Резервни
й час 

3-й  

клас 

 

 

У майстернях 

художників 

 

1. У майстерні  графіка та  живописця 
2. У майстернях скульптора, архітектора та 
народних майстрів  

3. В гостях у художників: пейзажиста, анімаліста, 
портретиста,  майстра натюрморту 

4. Улюблені сюжети в мистецтві. Художник і театр 

 3 

 

 

 

 



4-й  

клас  

 

 

  

Художній 

образ   

в мистецтві 

 

1. Художній образ у графіці, живописі та 
скульптурі 

2. Художній образ у декоративно-прикладному 
мистецтві, дизайні та архітектурі 

3. Образи  природи, тварин,  людей у мистецтві 
4. Образ рідного  краю в мистецтві 

 3 

 

 

 

 

 



Трудове навчання 

Пояснювальна записка 

Освітня галузь “Технології” реалізується через зміст навчальних 

предметів “Трудове навчання” та “Інформаційно-комунікативна 
грамотність”, які є початковою ланкою загальної системи трудового 

навчання та виховання учнів. Трудове навчання в початковій школі є однією 

з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну 

освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної 
школи та здобуття професійної освіти. Трудове навчання в початкових 

класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії. 
Метою “Трудового навчання” в початковій школі є формування і 

розвиток в межах вікових можливостей предметно-перетворювальної 
компетентності учнів, яка дає можливість їм самостійно вирішувати 

предметно-практичні та побутові задачі. Для досягнення зазначеної мети 

передбачається виконання наступних завдань: 
• формування в межах вікових можливостей узагальнених способів 

(алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання 
безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів; 

• розвиток творчих здібностей, елементів графічної грамоти, вмінь 
працювати в команді та навичок виконання операцій з ручних технік обробки 

матеріалів; 
• набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової 

практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій 

ручними техніками для оволодіння в основній школи основами технологій; 

• виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єкта 
предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей 

праці та їх професій, трудових традицій українського народу та інших 

народів світу. 

Зміст “Трудового навчання” визначається за такими змістовими 

лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-

ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія 
передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті 
трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки 

матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється 
загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. 
У молодшому шкільному віці предметна діяльність одночасно є і 
пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, 
стає для дітей формою мислення, джерелом їх розумового розвитку. 

Навчальну програму побудовано за такими принципами:  

- навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності 
(згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструкційними 

матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), 

які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних 

характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном 

на площині з елементами творчості, об’ємні, об’ємні з елементами 

творчості); 



- види практичної діяльності диференціюються впродовж навчального 

року залежно від календарних свят (держаних і релігійних), регіональних 

традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об’єктів 
праці з врахуванням вікових особливостей учнів; 

Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація 
робочого місця на уроці, безпека життя при користуванні інструментами та 
матеріалами, бережливе та економне ставлення до використання матеріалів, 
самообслуговування та ін.) є наскрізними. Отримані учнями знання, 
сформовані вміння та навички розвиваються на кожному уроці в школі, 
позаурочній діяльності, зокрема на заняттях в групі продовженого дня та 
вдома.  

У програмі не передбачена орієнтовна сітка розподілу навчальних 

годин за темами програмового матеріалу їх вчитель розподіляє самостійно з 
урахуванням матеріально-технічного забезпечення, бажання учнів та 
традицій регіону.  Календарно-тематичне планування може укладатись 
творчими, динамічними групами, шкільними методичними об’єднаннями, 

індивідуально вчителями початкових класів що дає можливість розташувати 

послідовність вивчення тем на власний розсуд. Резерв часу, передбачається 
використовувати для проведення уроків узагальнення та повторення з 
використанням нестандартних форм, презентації проектів,   вивчення 
актуальних тем: «Сучасні технології виготовлення виробів», 

«Бісероплетіння», «Виготовлення об’ємних виробів з дроту» «Виготовлення 
виробів з збереженням народних традицій (ремесел) регіону», «Вирощування 
та догляд за рослинами», «Вирощування та догляд за птахами, тваринами», 

«Кулінарія» «Декоративно-ужиткове мистецтво”, “Конструювання з 
використанням ігрових наборів і конструкторів та (або) їх електронних 

версій”  та інші.  
 Трудове навчання у 3-4 класах базується на практичній діяльності 
учнів. Кожен урок трудового навчання в початковій школі передбачає 
виконання учнями практичної роботи. Її зміст визначається вчителем 

самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під 

час уроку. Об’єкти праці для виготовлення на уроках  учнями добирає 
учитель опираючись на їхні побажання. 

 

Фізична культура 

Пояснювальна записка 

Навчальна дисципліна  «Фізична культура» – самостійна галузь 
діяльності у соціокультурному просторі й викладається у загальноосвітніх 

навчальних закладах як окремий предмет.  
Інваріантна частина Типових навчальних планів, до якої входить 

навчальний предмет «Фізична культура», сформована на державному рівні, і 
є однаковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від 

підпорядкування та форми власності. 
Основна мета предмета «Фізична культура» –  набуття учнями досвіду 

діяльності: навчально-пізнавальної, практичної, соціальної; формування в 
учнів стійкої мотивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, 



фізичного розвитку та фізичної підготовленості, комплексного розвитку 

природних здібностей та моральних якостей; використання засобів фізичного 

виховання в організації здорового способу життя. 
Мета предмету «Фізична культура» реалізується шляхом застосування 

комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних 

завдань: 

• розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних рухових дій,  використання їх у повсякденній та ігровій 

діяльності; 
• розширення функціональних можливостей систем організму шляхом 

цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і природних 

здібностей; 

• збереження та зміцнення здоров’я школярів;  
• формування загальних уявлень про: 

-  фізичну культуру, її значення в житті людини, збереженні та зміцненні 
здоров’я, фізичного розвитку;  

- історичну спадщину та сьогодення спорту; 

• забезпечення оптимального для кожного учня рівня фізичної 
підготовленості; 
• формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з 
головних чинників здорового способу життя; 
• формування практичних навичок щодо самостійних занять фізичними 

вправами та проведення активного відпочинку; 

• реалізація комунікативної функції фізичного виховання; 
• формування морально-вольових якостей та позитивного ставлення до 

оточуючої дійсності. 
Змістом предмета «Фізична культура» у початковій школі є рухова 

активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на 
формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до 

співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування 
фізичної культури особистості, основ здорового способу життя), 
мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність 
високого рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, 
творчий підхід до застосування рухових дій у різних умовах) та 
функціональних (здатність до оперування знаннями про рухову активність, 
знаннями з історії фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду 

з метою розвитку фізичних якостей і природних здібностей відповідно до 

вікових особливостей, засвоєння термінологічних та методичних 

компетентностей), які відображають низку вимог до фізкультурної 
діяльності, що поступово розширюється й удосконалюється. 

У даній програмі ключові компетентності виступають індикаторами – 

результатами навчальних досягнень. Тому державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів являють собою сукупність ключових 

компетентностей і відображають базовий зміст програми. 

Основними компонентами змісту предмета «Фізична культура» є: 



• інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади 

фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмету 

на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального 

здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ; 
•  операційний, що поєднує в собі підходи до засвоєння учнями 

цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на 
розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію 

диференційованого підходу; 

• мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й 

зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних 

ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціально-

значущих і особистісно орієнтованих потреб. 

У програмі вимоги викладені у певній послідовності з урахуванням 

ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); 
особливостей психічних процесів; особливостей діяльності учня залежно від 

характеру знань, які засвоюються. Зважаючи на це, державні вимоги 

задекларовані за мірою ускладнення: «називає», «розпізнає», «пояснює», 

«характеризує», «виконує», «використовує», «володіє», «дотримується».   

Програма розроблена за моделлю «на базі стандартів» відповідно до 

Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 р. Вона робить 
акцент на розвиток навичок мислення, міжособистісних відносин, творчої 
співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу і покликана сприяти 

системним реформам національної освіти, процесам її інтеграції до 

європейського та всесвітнього освітнього простору. 

При розробці навчальної  програми «Фізична культура» враховані 
основні вимоги до складання навчальних програм:   

• узгодженість зі стандартами галузі:  

- відповідність мети, завдань і змісту;  

- відповідність загальним  дидактичним принципам; 

- відповідність вибору методів навчання структурним 

компонентам змісту навчання (розуміння притаманних предмету основних 

понять, закономірностей тощо; значимість засвоєного у розвитку 

особистості); 
• придатність для всіх учнів: 

- врахування вікових особливостей; 

- врахування статевих особливостей; 

- врахування регіональних (місцевих)  особливостей; 

- врахування рівня здатності учнів;  
• наступність і прогрес: 

- наступність змісту (для 3-х – 4-х і 5-х – 9-х класів); 
- наступність досягнень (для 3-х – 4-х і 5-х – 9-х класів); 
• зручність використання: 

- ступінь  деталізації; 
- доступність розуміння підходу до побудови програми; 

- доступність  термінів, що використовуються; 



- доступна   для непрофесіоналів мова  написання. 
Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є 

рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю. 

 Виходячи з назви освіти у 3-х – 4-х класах – «початкова загальна 
освіта» – у   програмі навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, 

а за способами рухової діяльності, що дає змогу школярам опанувати 

основами рухових дій, які у подальшому можуть удосконалюватися у будь-
якому виді спорту, обраному учнем.  

До вправ для формування культури рухів з елементами гімнастики 

увійшли вправи основної гімнастики, організуючі вправи, елементи 

акробатики, вправи корегувальної спрямованості та ті, що пов’язані із 
незвичним положенням тіла у просторі.  

Вправи для оволодіння навичками пересувань забезпечують формування 
життєвонеобхідних ходьби, бігу, танцювальних кроків, способів лазіння та 
перелізання, плавання. Вправи для опанування навичками володіння м’ячем 

включають елементи володіння малим і великим м’ячем, які в подальшому 

дозволять оволодіти навичками метань та основами спортивних ігор: 

волейболу, гандболу, баскетболу, футболу тощо. 

Стрибкові вправи об’єднують види стрибків: зі скакалкою, стрибки у 

глибину, у висоту, у довжину, опорні стрибки. 

Ігри для активного відпочинку (рухливі й народні ігри) систематизовані 
за відповідними видами рухової діяльності. Водночас, враховуючи 

різнобічну спрямованість ігрового матеріалу й комплексний підхід у 

розвитку фізичних здібностей, його можна вводити в уроки, на яких 

формуються навички з різних видів рухової діяльності. Крім того, цей розділ 

містить основи туризму (4 клас). Усі компоненти цього розділу спрямовані 
на формування в учнів умінь і навичок, які вони можуть використовувати під 

час активного відпочинку. 

Вправи для розвитку фізичних якостей систематизовані за ознаками 

функціональної дії для розвитку певних фізичних здібностей. Це дозволить 
вчителю підбирати необхідні вправи, розробляти на їхній основі різноманітні 
комплекси, використання яких дозволить планувати навантаження і 
забезпечувати наступність у розвитку основних фізичних якостей. 

Використання вправ для формування постави і профілактики 

плоскостопості досягає позитивного ефекту за умови багаторазового 

повторення правильного положення тіла у різних вихідних положеннях та 
під час пересування.  

Порушення постави визначається візуально: під час зовнішнього огляду 

перевіряють висоту розміщення плечових ліній, нижніх кутів лопаток. 
Асиметрію лопаток визначають і за допомогою вимірів сантиметровою 

стрічкою методом “трикутник”: дитина перебуває у своїй звичайній позі, а 
вимірюють сантиметровою стрічкою такі показники: від VII шийного хребця 
(який найбільше виступає) до нижнього кута лівої та правої лопатки. Якщо 

постава фізіологічно нормальна, то ці відстані рівні. 
До цього розділу увійшли вправи, що сприяють вихованню координації 

рухів, суглобно-м’язового відчуття, вміння управляти своїм тілом, вправи на 
рівновагу та балансування, на розвиток рухливості суглобів. 



Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма 
дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок 
різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан 

учнів.  
Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи 

переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного 

клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою. 

Теоретичний матеріал тісно пов’язаний із практичним. Він передбачає 
формування в учнів основ знань про особисту гігієну, загартування, 
самоконтроль, організацію найпростіших форм самостійних занять 
фізичними вправами, історію та сьогодення олімпійського руху. Надання 
теоретичних знань здійснюється у процесі уроків фізичної культури. 

З метою визначення вихідних даних (вересень-жовтень) та динаміки 

фізичної підготовленості учнів проводиться визначення їх резервних 

можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних 

якостей: 

• швидкості – біг до 30 м (залежно від віку і статі); 
• витривалості – біг, спортивна ходьба  або змішане пересування на довгі 
дистанції (залежно від віку і статі); 
• гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи ; 

• сили – підтягування у висі та у висі лежачи; 

• спритності – “човниковий” біг 4 х 9 м з перенесенням предмета; 
• швидкісно-силових якостей – стрибок у довжину з місця. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів 3-х – 4-х класів здійснюється 
вербально.  

Програма передбачає реалізацію змісту обсягом трьох годин на тиждень.  
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної 

культури в загальноосвітньому навчальному закладі є урок. На уроках 

фізичної культури здійснюються міжпредметні зв’язки з історією, музикою, 

хореографією, основами здоров’я та іншими предметами. 

Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є: 
- забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану 

їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного розвитку та підготовленості; 
- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із 

застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання та 
здійснення міжпредметних зв’язків; 
• забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної та 
інструктивної спрямованості; 
• формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичними 

вправами. 

Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної 
культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості й 

активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та 
послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках 

фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування 
адекватних методів навчання. 



Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на 
відкритому повітрі  (узимку в тиху погоду при температурі не нижчій – 12 

градусів). У приміщенні, де проводяться уроки фізичної культури, 

температура повітря має бути не нижча +14 градусів. У теплу погоду на 
відкритому повітрі та у спортивному залі форма одягу учнів – спортивні 
труси,  футболка, спортивне взуття, у прохолодну погоду – спортивний 

костюм, спортивне взуття. 
  За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються 

на основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують 
обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи 

з різним фізичним навантаженням  (індивідуальний підхід) та ті, які їм не 
протипоказані.  
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Робочий навчальний план 

початкової школи з українською мовою навчання  

за педагогічною технологією «Росток» 

 

Освітні галузі Навчальні предмети 

Кількість годин на тиждень 

 

3 

клас 

 

4 

клас 

Інваріантна частина 

Мови і літератури 
Українська мова 7+1=8 7+1=8 

Іноземна мова 2 2 

Математика Математика 5 5 

Природознавство 

Навколишній світ 3 3 Суспільствознав 
ство 

Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 

Образотворче мистецтво 1 1 

Технології 
Трудове  навчання 1 1 

Інформатика 1 1 

Здоров’я і 
фізична культура 

Основи здоров‘я 1 1 

Фізична культура** 3 3 

Разом 22+3 22+3 

 Варіативна частина 

Додаткові години на вивчення предметів 
інваріантної складової, курсів за вибором, 

проведення індивідуальних консультацій та 
групових занять, з них: 
                                                             Інформаційна 
культура 

- - 

- - 

- - 

Гранично допустиме тижневе навчальне  
навантаження на учня (за санітарними нормами) 

23 23 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і 
варіативної складових, що фінансується з бюджету 

(без урахування поділу класів на групи) 

26 26 

 

** Години фізичної культури не враховуються при визначені гранично 

допустимого навантаження учнів, але обов’язково фінансуються. 
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