
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директором 

Комунального закладу   

«Харківська санаторна школа №11»   

Харківської обласної ради 

___________  В.П. Чубинська 

СХВАЛЕНО 

на засіданні педагогічної ради 

протокол від 03.06.2021 № 8 
 

 

 

 

 

 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА  

І СТУПЕНЯ (ПОЧАТКОВА ОСВІТА) 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ   

«ХАРКІВСЬКА САНАТОРНА ШКОЛА №11»   

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ  

у 2021/2022 навчальному році 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2021 
  



2 
 

ПОЧАТКОВА ОСВІТА 

Вступ  

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає 

першому рівню Національної рамки кваліфікацій.  

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, 

творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й 

інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі. 

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують 

вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання 

розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. 

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

- дитиноцентрованості і природовідповідності; 

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

- наступності і перспективності навчання; 

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей; 

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси; 

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання; 

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, 

потреб та інтересів дітей. 

Освітня програма початкової освіти (далі освітня програма) окреслює рекомендовані 

підходи до планування й організації    Комунального закладу  «Харківська санаторна школа 

№11» Харківської обласної ради   початкової освіти єдиного комплексу освітніх компонентів 

для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним 

стандартом початкової освіти.  

Освітня програма І ступеня (початкова освіта) розроблена на виконання: 

− Закону України «Про освіту» (Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 

28.09.2017 ); 

− Закону України «Про повну загальну середню освіту»;  

− постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження 

Державного   стандарту   початкової освіти»;  

− постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 № 1026 «Про затвердження 

Положення про санаторну школу»; 

− Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.2.008-01); 

− Статуту санаторної школи № 11. 

Загальні положення освітньої програми 
 Санаторна школа № 11 є закладом загальної середньої освіти для дітей з 

психоневрологічними захворюваннями, що потребують тривалого лікування, який забезпечує 

здобуття  початкової, базової середньої освіти та відновлення і зміцнення здоров’я учнів 

(вихованців), а також надання їм медичної допомоги. Організація освітнього процесу в 

санаторній школі для дітей з психоневрологічними захворюваннями здійснюється з 

урахуванням принципів диференційованого та індивідуального підходу на основі 

педагогічного, психологічного та клінічного вивчення поведінки і стану здоров’я учня 

(вихованця). Форми здобуття освіти в санаторній школі спрямовані на психологічну корекцію 

особистості. 

Санаторна школа № 11 здійснює освітній процес за п’ятиденним  навчальним тижнем з 

цілодобовим перебуванням учнів.  

Структура санаторної школи:  

І ступень – початкова школа (1-4 класи); ІІ ступень – основна школа (5-9 класи). 

Мова навчання у 1-4 класах 2021/2022 навчального року – українська. 



3 
 

Освітня програма передбачає: 
- формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини; 
- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-

ціннісного ставлення до довкілля; 
- утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності 

людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей. 
Для 1-4 класів освітня програма складена за Типовими освітніми програмами для 

закладів загальної середньої освіти (1-4 класи), розробленими під керівництвом  

О. Я. Савченко; Нова українська школа, затверджена Наказами МОН України від 21.03.2018  

№ 268 та від 08.10.2019 № 1273 (Додаток 1, 2, 3). 

Організація занять з фізичної культури здійснюється відповідно до навчальної програми 

«Фізична культура» для спеціальних медичних груп загальноосвітніх навчальних закладів. 1-

4 класи (автори Майєр В.І., Дерев’янко В.В.), 2006. 

 

Зміст програми має потенціал для формування  

у здобувачів таких ключових компетентностей: 

1. Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і 

письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через 

слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність 

реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на 

роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування. 
2. Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене 

іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти 

та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широкому діапазоні соціальних і 

культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування. 
3. Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та 

геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність 

до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для 

вирішення проблем. 
4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. 

Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, 

збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 
5. Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному 

спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи програмування, алгоритмічне 

мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та кібербезпеці. Розуміння 

етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо). 
6. Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових 

знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 

колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, 

вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну 

траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 
7. Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для 

ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з 

іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів. 
8. Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у 

життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 

суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 
9. Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати 

власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. 

Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших. 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovih-osvitnih-ta-navchalnih-program-dlya-1-2-h-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
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10. Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі 

навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися 

здорового способу життя. 
Загальний обсяг навчального навантаження 

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів складає: 

для 1-х класів – 805 годин/навчальний рік 

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

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

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

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей  

Вивчення освітніх галузей – мовно-літературна – українська мова 1-4 класи, іншомовна 

– іноземна мова (англійська) – 1-4 класи, математична – 1-4 класи, природнича, громадянська 

та історична, соціальна та здоров’язбережувальна – «Я досліджую світ» – 1-4 класи, мистецька 

– образотворче мистецтво – 1-4 класи,  музичне мистецтво – 1-4 класи, технологічна – 1-4 

класи; інформатична – 2-4 класи,  фізкультурна – 1-4 класи. 
Порядок вивчення окремих навчальних предметів 

Навчальний план санаторної школи №11 включає дві складові: інваріантну, 

сформовану на державному рівні та варіативну, яка враховує особливості регіону та 

індивідуальні освітні потреби учнів. 

За рахунок годин варіативної частини навчального плану у початковій школі введено 

російська мова у 1-4 класах по 1 год/тиждень;  

У початковій школі здійснюватиметься поділ класів на групи при вивченні іноземної 

мови (англійської), трудового навчання, основ здоров’я, фізичної культури, інформатики 

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). 

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття  

базової середньої освіти 

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»).  

Зарахування учнів (вихованців) до санаторної школи здійснюється на підставі 

медичних показань і протипоказань, зазначених у Статуті закладу. 

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-

суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального 

розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для 

здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів 

поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не 

передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку 

адміністративних органів.  

Упродовж навчання в початковій школі здобувачі освіти опановують способи 

самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, 

розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх 

корекції. 

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, 

формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) 

оцінюванню.  

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; 

вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на 

кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; 

аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування 

програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати 

прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, 

бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. 
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Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з 

конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.  

Учні 4-х, класів санаторної школи №11 проходять державну підсумкову атестацію 

згідно наказу Міністерства освіти і науки України  від 07.12.2018   

№ 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979. 

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 

освіти; 

− створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня 

педагогічних працівників. 

 

І цикл. 1-2 класи 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

 

Пояснювальна записка 

 

Метою початкового курсу мовно-літературної освіти є розвиток особистості дитини 

засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та 

читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для 

духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й 

суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, 

розвиток мовленнєво-творчих здібностей. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, 

читання, дитячої книжки, формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення 

вдосконалювати своє мовлення; 

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

школярів; 

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

інсценізаціях, створювати короткі усні й письмові монологічні висловлення; 

– формування вмінь працювати з різними видами та джерелами інформації; 
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– ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики й жанрів, формування 

прийомів самостійної роботи з дитячими книжками; 

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

навчальні, медіатексти); 

– дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних 

знань і норм української мови; 

– залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів 

мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Відповідно до зазначених мети і завдань у початковому курсі мовно-літературної освіти 

виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», 

«Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в молодших школярів 

умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та 

використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в 

діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей. 

Змістова лінія «Читаємо» передбачає формування в учнів повноцінної навички читання, 

умінь самостійно вибирати й опрацьовувати літературні тексти різних видів, дитячі книжки, 

висловлювати своє ставлення до прочитаного, сприймати художній текст як засіб збагачення 

особистого емоційно-чуттєвого, соціального досвіду, користуватися раціональними 

прийомами пошуку потрібної інформації в різних джерелах, працювати з інформацією в 

різних форматах, застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, 

практичному досвіді.  

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в молодших 

школярів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та 

взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-

творчої діяльності.   

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» передбачає формування в учнів умінь аналізувати, 

інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для 

збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти.  

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на дослідження учнями мовних 

одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної 

вимови та правил українського правопису, формування в молодших школярів умінь 

послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя. 

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети: 

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти»; 

2 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Читання» або інтегрований курс цих 

навчальних предметів; 

3 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання»; 

4 клас – навчальні предмети «Українська мова», «Літературне читання». 

 

ІНШОМОВНА ОСВІТА (АНГЛІЙСЬКА МОВА) 

Метою іншомовної освіти для загальної середньої освіти є формування іншомовної 

комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного 

спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей і задоволення різних 

життєвих потреб дитини. 

Відповідно до окресленої мети,головними завданнями іншомовної освіти у початковій 

школі є: 

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених цією програмою; 

• розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння 

змісту; 

• здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 
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• адекватно використовувати досвід, набутий під час вивчення рідної мови та інших 

навчальних предметів; 

• використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту 

наявних мовних засобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб;  

• висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного 

спілкування;  

• обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб;  

• ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення 

іноземних мов. 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-

ціннісного компонентів і створюється на засадах опанування іноземної мови в контексті 

міжкультурної парадигми, що передбачає ознайомлення з культурою народу, чию мову 

вивчають учні. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації 

в межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На 

кінець 2-го класу учні загальноосвітніх навчальних закладів досягають рівня Pre-А1, а на 

кінець 4-го класу – рівня А1. Ці рівні характеризують результати навчальних досягнень у 

кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із «Загальноєвропейськими 

рекомендаціями з мовної освіти»1. 

Відповідно до мети ішомовної освіти та завдань у початковій школі, виокремлено такі 

змістові лінії: «Сприймання на слух», «Зорове сприймання», «Усна взаємодія», «Усне 

висловлювання», «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія». 

Іншомовна комунікативна компетентність виявляється в безпосередньому та 

опосередкованому міжкультурному спілкуванні. Для формування комунікативної 

компетентності в умовах безпосереднього спілкування програма пропонує розгортати 

навчальну діяльність у межах змістових ліній «Сприймання на слух», «Усна взаємодія», 

«Усне висловлювання». Змістова лінія «Сприймання на слух» передбачає залучення учнів до 

дій зі сприймання коротких простих запитань, тверджень, вказівок, інструкцій та реагування 

на них вербально і/ або невербально. Змістова лінія «Усна взаємодія»спрямована на розвиток 

умінь розпізнавати знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті; ставити 

запитання та давати відповіді про себе та щоденні справи. Змістова лінія «Усне 

висловлювання»передбачає творення коротких фраз про себе, надавання базової персональної 

інформації (наприклад, ім’я, адреса, родина, національність). 

Для становлення комунікативної компетентності в умовах опосередкованого спілкування 

(на відстані в просторі та часі) запропоновано змістові лінії «Зорове сприймання» (читач – 

автор), «Писемна взаємодія», «Писемне висловлювання», «Онлайн взаємодія». Усі 

перелічені змістові лінії забезпечують для учня здобуття досвіду опосередкованого 

спілкування та опанування низки комунікативних умінь, що дасть змогу учням розвивати 

комунікативну компетентність. Змістова лінія «Зорове сприймання» передбачає сприймання 

та розпізнавання знайомих слів у супроводі малюнків. У рамках змістової лінії «Писемне 

висловлювання» учні навчаються писати короткі фрази для надання базової інформації. 

Результатом опрацювання змістової лінії «Онлайн взаємодія» є оволодіння вміннями 

встановлювати базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми 

вітання та прощання, та розміщувати прості твердження про себе у форматі онлайн.  

 

 

МАТЕМАТИЧНА ГАЛУЗЬ 

МАТЕМАТИКА 

 
1Йдеться про документ: Common European Framework of reference for language learning, teaching and 

assessment. 
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Пояснювальна записка 

 

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших 

ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей 

навколишнього світу;  

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для 

розв’язування навчальних і практичних задач; 

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для опису математичних фактів,  

відношень і закономірностей; 

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і достатність 

даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими 

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

рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження». 

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

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

арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній 

основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами. 

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

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

та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни одного з її 

компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного матеріалу. 

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових уявлень; 

формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; формування 

практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати геометричні фігури від 

руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця змістова лінія має 

пропедевтичний характер. 

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному рівні 

з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою. 

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів 

здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням математичних 

методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у процесі 

виконання найпростіших навчальних досліджень. 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для 

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

обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну 

доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають 

оцінюванню. 

Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх 

галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших засобів для пізнання 

дійсності; організації та виконання міжпредметних навчальних проектів, міні-досліджень 

тощо.  

 

ГРОМАДЯНСЬКА ТА ІСТОРИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА, ПРИРОДНИЧА ОСВІТНІ ГАЛУЗІ 

 «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 

 

Пояснювальна записка 
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 Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в 

інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в 

межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної 

діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм 

взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях 

залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.  

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших 

школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів 

соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 

ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи 

дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

˗ формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе, 

предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, дослід, практична 

робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення логічної та часової 

послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв'язків і 

залежностей в природі і суспільстві, між станом довкілля і діяльністю людини, впливу 

поведінки на здоров'я та безпеку, залежності результату від докладених зусиль, аналіз 

наслідків ризикованої поведінки); 

˗ виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності 

себе і своєї родини до України, інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; 

пошани до символів держави, ініціативної поведінки у громадських акціях, у відзначенні 

пам'ятних дат і подій; 

˗ розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи та її 

пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у 

ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні навички щодо 

взаємодії і співпраці в різних видах діяльності; 

˗ створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення 

екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом 

початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме: 

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

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

навички співжиття і співпраці); 

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

Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення); 

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

звичаїв); 

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

рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих 

знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля). 

Типова навчальна програма 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 можливості 

учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-

вольового розвитку). Особливого значення у 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.  

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у розвитку 

пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала пріоритетне використання зразків, 

алгоритмів, поетапного контролю й корекції, збагачується полісенсорним підходом, що 
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зумовлює дослідницьку поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і 

явищ природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності.  

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти інтегрованої 

програми за таким алгоритмом: 

˗ визначення цілей навчання;  

˗ створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, 

галузей, які допоможуть досягти цілей); 

˗ структурування програми за темами; 

˗ вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання; 

˗ розроблення показників досягнення очікуваних результатів. 

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

передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних завдань дослідницького 

характеру, як от: 

˗ дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою 

органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; спільне – відмінне, до якого 

цілого воно належить); 

˗ дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? Для чого 

призначене?); 

˗ дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часової і 

логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно – наслідкових зв’язків (Чому? 

Яким чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?), догадка, висновок-узагальнення). 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ 

  

Пояснювальна записка 

 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через навчальний предмет «Дизайн 

і технології». 

Метою навчання дизайну і технологій є розвиток особистості дитини засобами 

предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-

технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з 

іншими, культурного й національного самовираження. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне 

виробництво; 

- виховання естетично-ціннісного ставлення до традицій українського народу в праці, 

декоративно-прикладному мистецтві; 

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у партнерській 

взаємодії: від задуму до його втілення в матеріалах; 

- вироблення навичок застосовувати традиційні та сучасні технології, раціонально 

використовувати матеріали; 

- формування культури праці, прагнення удосконалювати процес і результати 

проектно-технологічної діяльності, свій життєвий простір. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими 

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

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

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» охоплює вивчення питань 

гармонійного поєднання функціональності та естетичності у виробах; пошук та опрацювання 

тематичної інформації у взаємодії з іншими; дослідження природних, штучних і синтетичних 

матеріалів; розрізнення та читання графічних зображень; конструювання виробів з готових 

деталей. 

Змістова лінія «Середовище проектування» спрямована на реалізацію творчого 

потенціалу учнів, створення умов для продукування ідей, вибору особисто привабливих 
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об’єктів праці; дизайнерське проектування –моделювання і конструювання; виконання 

елементарних графічних зображень; добір матеріалів за їх властивостями; читання 

інструкційних карток із зображеннями для поетапного виготовлення виробу. 

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає формування навичок 

організації робочого місця, безпечної праці з ручними інструментами та пристосуваннями; 

поетапне виготовлення виробів з використанням традиційних та сучасних технологій; 

раціональне використання матеріалів. 

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на формування здатності 

оцінювати та презентувати результати проектно-технологічної діяльності, обговорювати їх з 

іншими; ефективно використовувати створені вироби; долучатися до благочинної діяльності; 

виконувати трудові дії в побуті для самообслуговування та якісного облаштування життєвого 

простору. 

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

самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

 

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ІНФОРМАТИКА 

 

Пояснювальна записка 

 

Метою навчання інформатиці є різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, 

необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів уявлення про роль інформаційно-комунікаційних технологій у 

житті людини;  

- формування вмінь описувати об’єкти реальної та віртуальної дійсності різноманітними 

засобами подання інформації; 

- формування початкових навичок інформаційної діяльності, зокрема    вмінь 

опрацьовувати текстову та графічну інформацію; 

- формування у дітей початкового досвіду використання комп’ютерної техніки для 

розв’язування навчальних, творчих і практичних задач;  

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

учнів. 

За результатами формування предметної компетентність випускники початкової школи 

повинні використовувати початкові знання вміння та навички для: 

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

опрацювання інформації; 

перетворення інформації із однієї форми в іншу; 

створення інформаційних моделей; 

оцінки інформації за її властивостями. 

Програма побудована лінійно-концентрично (з горизонтальним поглибленням): 

Рівні навчання 

Засоби та  

об’єкти  

навчання 

Змістові лінії 

2 клас 3 клас 4 клас 

Графічни

й 

редактор 

Текстовий 

редактор 

Середовище 

програмування 

Інформація. Дії з інформацією ☼ ☼ ☼зокрема пошук 

інформації у 

мережі Інтернет 

Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із 

інформацією 

☼ ☼ ☼ 

Комп’ютерні програми. Меню та 

інструменти 

☼ ☼ ☼ 
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Об’єкт. Властивості об’єкта ☼ ☼ ☼ 

Створення інформаційних моделей. 

Змінення готових. Використання. 

☼ ☼ ☼ 

Алгоритми ☼ ☼ ☼ 

2 клас 

Програмне забезпечення, яке використовується: графічний редактор (офлайн та онлайн 

версії), зокрема графічний редактор середовища Scratch 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

МИСТЕЦТВО 

 

Пояснювальна записка 

 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток 

особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; 

плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, 

мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-

творчого самовираження в особистому та суспільному житті. 

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча 

діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які 

окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають 

основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток креативності та 

мистецьких здібностей учнів через практичне освоєння основ художньої мови різних видів 

мистецтва та способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія реалізується 

через формування в учнів умінь застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, 

імпровізування та естетичного перетворення довкілля.  

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання 

цінностей, що відображають  твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної 

сфери учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію 

учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких  досягнень і 

можливостей). Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої 

досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, 

зокрема у різних культурно-мистецьких заходах, обговореннях тощо, а також формування 

уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан завдяки мистецтву.  

Опанування учнями мистецтва у початковій школі ґрунтується на засадах 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та інтегративного 

підходів.  

Мистецтво сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема, у процесі: 

● ·        усного висловлювання своїх вражень від мистецтва;  за допомогою 

коментування дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності (вільне володіння 

державною мовою/ здатність спілкуватися рідною). 

● здійснення елементарних розрахунків (наприклад, для встановлення пропорцій,  

визначення метру, запису ритму тощо) (математична компетентність). 

● спостереження, дослідження і відтворення довкілля та явищ природи засобами 

мистецтва (компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічна 

компетентність); 

● самостійного (чи за допомогою дорослого) використання інформаційних 

технологій для отримання мистецької інформації, художнього творення (інформаційно-

комунікаційна компетентність); 

● формування  уміння  визначати власні художні інтереси, досягнення і потреби; 

прагнення доцільно використовувати свій час для пізнання, сприймання, творення мистецтва 
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(навчання впродовж життя); 

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

середовища для друзів, сусідів; прояву відповідальності за особистий і колективний результат; 

використання мистецтва для отримання задоволення (впливу на власний емоційний стан)  

(громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав 

і можливостей); 

● опанування народних традицій, мистецтва рідного краю;  толерантного 

ставлення до мистецтва різних народів (культурна компетентність) 

● проявів  творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема через втілення 

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

результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та фінансова грамотність); 

● виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність). 

 Мистецька освітня галузь реалізується через предмети вивчення за окремими видами 

мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво. 

 

ІІ цикл. 3-4 класи 

МОВНО-ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

УКРАЇНСЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 

Українська 

мова 

Мета – формування мотивації вивчення української мови; розвиток особистості дитини 

засобами різних видів мовленнєвої діяльності; формування комунікативної та інших ключових 

компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, 

культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному 

житті, у міжкультурному діалозі; розвиток логічного, критичного та образного мислення, 

мовленнєво-творчих здібностей; формування готовності до вивчення української мови в 

гімназії. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

виховання в учнів позитивного емоційно-ціннісного ставлення до української мови, 

формування пізнавального інтересу до рідного слова, прагнення вдосконалювати своє 

мовлення; 

розвиток зв’язного мовлення, уяви, пізнавальних здібностей, логічного, критичного та 

образного мислення школярів; 

формування повноцінної навички письма, уміння брати участь у діалозі, створювати 

короткі усні й письмові монологічні висловлення; 

дослідження мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних 

знань і норм української мови; 

залучення молодших школярів до практичного застосування умінь з різних видів 

мовленнєвої діяльності в навчальних і життєвих ситуаціях. 

Реалізація зазначених мети і завдань здійснюється за такими змістовими лініями: 

«Взаємодіємо усно», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», 

«Досліджуємо мовні явища». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в учнів початкової школи 

умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та 

використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в 

діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» передбачає формування в учнів повноцінної 

навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими 

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

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» спрямована на формування в учнів умінь 

аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та 

використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти. 

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» передбачає дослідження учнями мовних 
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одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної 

вимови та правил українського правопису, формування у школярів умінь послуговуватися 

українською мовою в усіх сферах життя. 

На вивчення української мови в 3 і 4 класах виділено по 122 години (3,5 години на 

тиждень). Рекомендовано 3 години на тиждень проводити уроки української мови, 1 годину 

на два тижні – урок розвитку зв’язного мовлення. 

 

Літературне 

читання 

 

Пояснювальна записка 

В освітній програмі (3-4 класи) мовно-літературну галузь структуровано через 

впровадження навчальних предметів «Українська мова», «Літературне читання». 

Назва предмета – «Літературне читання» зумовлює необхідність визначення його мети 

і завдань, що вимагає відповідної конкретизації змістових ліній і очікуваних результатів. 

Мета – розвиток особистості молодшого школяра засобами різних видів читацької 

діяльності; формування читацької, комунікативної та інших ключових компетентностей;   

збагачення   емоційно-ціннісного,    естетичного, соціального та пізнавального досвіду; 

розвиток образного, критичного і логічного мислення та літературно-творчих здібностей; 

формування готовності до вивчення української та зарубіжної літератури в освітньому закладі 

ІІ ступеня. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- ознайомлення учнів з дитячою літературою різної тематики і жанрів; 

- формування в учнів повноцінної навички читання як універсального інструменту 

функціональної грамотності; 

- розвиток інтересу і здатності до самостійної читацької діяльності для задоволення 

різних потреб читача; 

- формування умінь опрацьовувати художні, науково-художні тексти; 

- оволодіння прийомами структурно-смислового і образного аналізу текстів різних 

видів; 

- розвиток образного, критичного, логічного мислення та мовлення; 

- формування умінь самостійної роботи з різними видами і джерелами інформації; 

- формування прийомів роботи з дитячою книжкою, періодичною, довідковою 

літературою; 

- формування вмінь безпечного і критичного використання медіапродукції, здатності 

створювати медіапродукти і спілкуватися за допомогою медіазасобів; 

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

діяльності. 

Відповідно до мети і завдань предмета «Літературне читання» визначено такі змістові 

лінії: «Пізнаємо простір дитячого читання»; «Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо 

прийомами розуміння прочитаного»; «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого»; 

«Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів»; 

«Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»; «Досліджуємо і взаємодіємо з 

медіапродукцією»; «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти». 

- Реалізація змістових ліній програми з літературного читання здійснюється у процесі 

особистісно зорієнтованої розвивальної читацької і комунікативної діяльності учнів. 

Враховуючи потреби та інтереси молодших школярів у пізнанні світу людей, природи, 

самопізнанні, залучаючи їх до вдумливого читання найкращих дитячих книжок, текстів, 

різних видів учитель виховує україномовну особистість, компетентного, критично мислячого 

читача, який розуміє цінність книги, відчуває красу рідного слова, збагачує свій читацький, 

мовленнєвий і пізнавальний досвід. 
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- Змістова лінія «Пізнаємо простір дитячого читання» створює передумови для 

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

різними видами довідкових, навчальних і медіа текстів, способами здобуття інформації у 

сучасному медіа просторі. 

- Простір дитячого читання передбачає взаємодію організованої і самостійної 

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

початкової школи має належний читацький кругозір, розуміє цінність читання і виявляє до 

нього інтерес, набуває достатній досвід використання з різною метою текстів різних видів. 

- Змістова лінія «Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння 

прочитаного» охоплює такі основні змістові блоки: удосконалення й розвиток якісних 

характеристик технічної і смислової сторін навички під час читання вголос і мовчки; 

самостійне застосування мовленнєвих та позамовних засобів художньої виразності; 

оволодіння, з поступовим нарощуванням ступеня складності, прийомами смислового читання 

(прийоми самостійного розуміння лексичного значення слів, словосполучень; повноцінного 

усвідомлення в тексті фактичної, концептуальної, підтекстової (з допомогою вчителя) 

інформації); застосування видів читання: аналітичного, переглядового, вибіркового 

відповідно до мети читання. 

- Змістова лінія «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого» спрямована на 

формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну 

інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися з іншими 

людьми в діалогічній і формі заради досягнення певних життєвих цілей. 

- Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів» передбачає 

цілісне сприймання учнями художніх, науково-художніх текстів, їх аналіз, інтерпретацію з 

використанням літературознавчих понять (практично); формування умінь висловлювати 

рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, критично оцінювати інформацію в текстах 

різних видів та використовувати її для збагачення особистого читацького досвіду. 

- Змістова лінія «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою» передбачає 

формування і розвиток в учнів прийомів розрізнення дитячих книжок за жанрово-

тематичними ознаками, типом видання (книжка-твір, книжка-збірка, довідник, словник і т.ін.); 

прогнозування орієнтовного змісту книжки (твору) з опорою на її ілюстративний та довідково- 

інформаційний апарат; прийомів самостійного вибору книжок з використанням 

інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки; умінь зв’язно висловлювати власні емоційно-

оцінні враження щодо змісту прочитаного, складати короткий відгук на прочитану книжку та 

ін. 

Змістова лінія «Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією» має на меті формування 

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

засоби впливу на читача; формування умінь і навичок сприймати, аналізувати, інтерпретувати, 

критично оцінювати і безпечно користуватися медіазасобами; виражати себе і спілкуватися з 

іншими за допомогою власних медіапродуктів. 

Оволодіння медіаграмотністю є поліпредметним процесом, який передбачає зв'язок із 

щоденним життям дітей не лише в школі, а й поза нею, створення можливостей набувати 

досвід критичного осмислення різної медіапродукції, що має позитивно вплинути на 

розширення їхнього читацького і соціального досвіду, вироблення умінь відрізняти корисну 

інформацію від шкідливої, уникати імовірних для цього віку ризиків взаємодії з 

медіапродуктами. 

Змістова лінія «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти» 

передбачає розвиток уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, оволодіння 

вербальними і невербальними засобами створення творчих продуктів з різним ступенем 

самостійності (зміни, доповнення, продовження тексту, ілюстрування; участь в інсценізаціях, 

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

 

ІНОЗЕМНА МОВА (англійська) 
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Пояснювальна записка 

Головна мета навчання іноземної мови у початковій школі полягає у формуванні в 

учнів комунікативної компетенції, що забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим і 

соціокультурним досвідом, узгодженим з віковими можливостями молодших школярів. 

Початковий етап навчання іноземної мови у сучасному загальноосвітньому 

навчальному закладі надзвичайно важливий, оскільки в цей період закладаються 

психолінгвістичні основи іншомовної комунікативної компетенції, необхідні та достатні для 

подальшого її розвитку й удосконалення. Тут відбувається становлення засад для формування 

іншомовних фонетичних, лексичних, граматичних та орфографічних навичок, а також умінь 

сприймати на слух, говорити, читати й писати у межах визначених програмою результатів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

Зміст навчання іноземної мови у початковій школі добирається відповідно до психо-

фізіологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку. 

У початковій школі важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови, викликати в 

них позитивне ставлення до предмета, вмотивувати необхідність володіння іноземною мовою 

як засобом міжкультурного спілкування. 

Завдання іноземних мов у реалізації мети початкової загальної середньої освіти. 

Зміст навчання забезпечується єдністю предметного, процесуального та емоційно-ціннісного 

компонентів і створюється на засадах оволодіння іноземною мовою у контексті міжкультурної 

парадигми, що передбачає навчання мови народу, який нею спілкується, та ознайомлення з 

його культурою. Такий підхід зумовлює формування готовності до міжкультурної комунікації 

у межах типових сфер, тем і ситуацій спілкування, визначених навчальною програмою. На 

кінець 4-го класу учні досягають рівня А1. Ці рівні характеризують результати навчальних 

досягнень у кожному виді мовленнєвої діяльності та узгоджуються із Загальноєвропейськими 

Рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. 

Завдання полягає у формуванні вмінь: 

• здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною 

навчальною програмою; 

• розуміти на слух зміст автентичних текстів; 

• читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем 

розуміння змісту; 

• здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно

 до поставлених завдань; 

• адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших 

навчальних предметів; 

• використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; 

• критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; 

• висловлювати свої думки, почуття та ставлення; 

• ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів 

електронного спілкування. 

Функції іноземних мов у реалізації мети початкової загальної середньої освіти 

У процесі навчання іншомовного спілкування комплексно реалізуються освітня, 

виховна і розвивальна функції. 

Освітня функція спрямована на: 

• усвідомлення учнями значення іноземної мови для життя у 

мультилінгвальному та полікультурному світовому просторі; 

• оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країн 

виучуваної мови; 

• залучення учнів до діалогу культур (рідної та іншомовної); 

• розуміння власних індивідуальних особливостей як 
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психофізіологічних засад для оволодіння іноземною мовою; 

• формування вміння використовувати в разі потреби різноманітні стратегії 

для задоволення власних іншомовних комунікативних намірів (працювати з підручником, 

словником, довідковою літературою, мультимедійними засобами тощо). 

Виховна функція сприяє: 

• формуванню в учнів позитивного ставлення до іноземної мови як засобу 

спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, 

звичаїв і способу життя; 

• розвитку культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому 

суспільстві; 

• емоційно-ціннісному ставленню до всього, що нас оточує; 

• розумінню важливості оволодіння іноземною мовою і потреби 

користуватися нею як засобом спілкування. 

Розвивальна функція сприяє розвитку в учнів: 

• мовних, інтелектуальних і пізнавальних здібностей; 

• готовності брати участь в іншомовному спілкуванні; 

• потребу подальшого самовдосконалення у сфері використання іноземної 

мови; 

• здатності переносити знання й уміння у нову ситуацію шляхом виконання 

проблемно-пошукової діяльності. 

Компетентнісний потенціал галузі «Іноземні мови» у початковій школі 

Провідним засобом реалізації вказаної мети є компетентнісний підхід до організації 

навчання у загальноосвітній школі на основі ключових компетентностей як результату 

навчання. 
 

 Ключові 
компетентності 

Компо
ненти 

1 Спілкування 
державною (і рідною у 

разі відмінності) 

мовами 

Уміння: 

• використовувати українознавчий компонент в 

усіх видах мовленєвої діяльності; 

• засобами іноземної мови популяризувати Україну, 

українську мову, культуру, традиції. 
Ставлення: 

  • гордість за Україну, її мову та культуру; 

• розуміння потреби популяризувати Україну у світі 

засобами іноземних мов; 
• готовність до міжкультурного діалогу. 

2 Спілкування 
іноземними мовами 

Реалізується через предметні компетентності. 

3 Математична 

компетентність 

Уміння: 

• розв’язувати комунікативні та навчальні проблеми, 

застосовуючи логіко-математичний інтелект. 
Ставлення: 

• готовність до пошуку різноманітних способів 
розв’язання комунікативних і навчальних 
проблем. 

4 Основні 

компетентності у 

природничих науках і 

технологіях 

Уміння: 

• описувати іноземною мовою природні явища, 

аналізувати та оцінювати їх роль у життєдіяльності 

людини. 
Ставлення: 
• інтерес до природи та почуття відповідальності за її 

збереження. 
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5 Інформаційно- 

цифрова 

компетентність 

Уміння: 

• вивчати іноземну мову з використанням спеціальних 

програмних засобів, ігор, соціальних мереж; 
• створювати інформаційні об’єкти іноземними мовами; 

• спілкуватися іноземною мовою з використанням 

інформаційно- комунікаційних технологій; 

• застосовувати ІКТ відповідно до поставлених 

завдань. Ставлення: 
• готовність дотримуватись мережевого етикету. 

6 Уміння вчитися 

упродовж життя 

Уміння: 

• самостійно працювати з підручником, шукати нову 

інформацію з різних джерел та критично оцінювати її; 
• організовувати свій час і навчальний простір; 

• оцінювати власні навчальні 

досягнення. Ставлення: 
• впевненість у спілкуванні іноземною мовою; 
• подолання власних мовних бар’єрів; 
• наполегливість; 
• внутрішня мотивація та впевненість в успіху. 

7 Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння: 

• ініціювати усну, писемну, зокрема онлайн взаємодію 

іноземною мовою для розв’язання конкретної 

життєвої ситуації. 
Ставлення: 

• дотримання етичної поведінки під час розв’язання 

життєвих ситуацій; 
• комунікабельність та ініціативність; 
• креативність. 

8 Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Уміння: 

• формулювати власну позицію; 

• співпрацювати з іншими на результат, спілкуючись 

іноземною мовою. 
Ставлення: 
• толерантність у спілкуванні з іншими. 

9 Обізнаність та 
самовираження у 

сфері культури 

Уміння: 

• висловлювати іноземною мовою власні почуття, 

переживання і судження. 
Ставлення: 
• усвідомлення цінності культури для людини і 

суспільства; 
• повага до багатства і розмаїття культур. 

10 Екологічна 

грамотність і здорове 

життя 

Уміння: 

• пропагувати здоровий спосіб життя засобами іноземної 

мови. Ставлення: 
• сприймання природи як цілісної системи; 

• готовність обговорювати питання, пов’язані із 

збереженням навколишнього середовища; 
• відповідальне ставлення до власного здоров’я та 

безпеки. 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, 

екологічна грамотність і здорове життя, соціальна та громадянська компетентності можуть 

формуватися відразу засобами усіх навчальних предметів і є метапредметними. Виокремлення 

в навчальних програмах таких інтегрованих змістових ліній, як «Екологічна безпека та сталий 

розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», 

«Підприємливість та фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів 
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здатності застосовувати знання й уміння з різних предметів у реальних життєвих ситуаціях. 

Інтегровані змістові лінії реалізуються під час вивчення іноземної мови у спеціалізованих 

школах із поглибленим вивченням та у загальноосвітніх навчальних закладах. Діяльність та 

уміння із змістових ліній добираються відповідно до комунікативної потреби, тематики 

ситуативного спілкування, віку та рівня підготовленості учнів. 

Орієнтовні параметри навчально-пізнавальних досягнень учнів 
Уміння Клас 

3 4 

Сприймання на слух 

(Аудіювання) 

Обсяг прослуханого у запису матеріалу (у межах) 

1,5-2 хв 2 хв 

Зорове сприймання 

(Читання) 

Обсяг одного тексту в словах (у межах) 

80-100 100-150 

Усна взаємодія (Діалог) Висловлення кожного співрозмовника у репліках, 
правильно 

оформлених у мовному відношенні (у межах) 
4 5 

Усне продукування 
(Монолог) 

Обсяг висловлення у реченнях (у межах) 

4-5 5-6 

Писемне продукування 
(Письмо) 

Обсяг письмового повідомлення у словах (у межах) 

25-40 40-50 

Англійська мова 

Навчальна програма є рамковою, а відтак не обмежує діяльність учителів у виборі 

порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, 

наприклад, Я, моя родина і друзі + Свята й традиції, Я, моя родина і друзі + Помешкання. 

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, 

потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не 

розглядається як окремі лексичні або граматичні теми. 

Розпочинаючи вивчення іноземної мови, учні початкової школи ще не достатньо 

володіють лінгвістичними поняттями рідної мови. Тому граматичні структури засвоюються 

імліцитно пшляхом сприймання мовленнєвих зразків у комунікативних ситуаціях. Більшість 

граматичного матеріалу вивчається на рівні лексичних одиниць: учні засвоюють окремі 

граматичні явища у мовленнєвих зразках, і їм не потрібно пояснювати морфологічні та 

синтаксичні зв'язки між частинами мови або структурними одиницями, що входять до зразка. 

 

Математика 

Пояснювальна записка 

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її 

світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й 

інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування в учнів розуміння ролі математики в пізнанні явищ і закономірностей 

навколишнього світу; 

- формування у дітей досвіду використання математичних знань та способів дій для 

розв’язування навчальних і практичних задач; 

- розвиток математичного мовлення учнів, необхідного для

 опису математичних фактів, відношень і закономірностей; 

- формування в учнів здатності міркувати логічно, оцінювати коректність і 

достатність даних для розв’язування навчальних і практичних задач. 

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими 

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

рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження». 

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

нумерації цілих невід’ємних чисел у межах мільйона; формування навичок виконання 
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арифметичних дій додавання і віднімання, множення і ділення; ознайомлення на практичній 

основі зі звичайними дробами; вимірювання величин; оперування величинами. 

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

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

нерівності та нерівності зі змінною; про залежність результату арифметичної дії від зміни 

одного з її компонентів. Ця змістова лінія є пропедевтичною до вивчення алгебраїчного 

матеріалу. 

Змістова лінія «Геометричні фігури» націлена на розвиток в учнів просторових 

уявлень; формування здатності розрізняти геометричні фігури за їх істотними ознаками; 

формування практичних умінь будувати, креслити, моделювати й конструювати 

геометричні фігури від руки та за допомогою простих креслярських інструментів. Ця 

змістова лінія має пропедевтичний характер. 

Змістова лінія «Робота з даними» передбачає ознайомлення учнів на практичному 

рівні з найпростішими способами виділення і впорядкування даних за певною ознакою. 

Змістова лінія «Математичні задачі і дослідження» спрямована на формування в учнів 

здатності розпізнавати практичні проблеми, що розв’язуються із застосуванням 

математичних методів, на матеріалі сюжетних, геометричних і практичних задач, а також у 

процесі виконання найпростіших навчальних досліджень. 

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для 

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

може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на 

методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем 

не підлягають оцінюванню. 

Досвід математичної діяльності застосовується у вивченні інших предметів (освітніх 

галузей) шляхом використання учнями математичних методів чи інших засобів для пізнання 

дійсності. Рекомендовано раз на два тижні проводити уроки для організації та виконання 

міжпредметних навчальних проектів, міні-досліджень тощо. 

 

Природнича, громадянська та історична, соціальна та 

здоров'язбережувальна освітні галузі «Я досліджую світ» 

Пояснювальна записка 

Зазначені освітні галузі можуть реалізовуватись окремими предметами або в 

інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в 

межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної 

діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм 

взаємодії учнів. Для розв’язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях 

залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей. 

Метою навчальної програми «Я досліджую світ» є особистісний розвиток молодших 

школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів 

соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, 

ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи 

дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- формування дослідницьких умінь, опанування доступних способів пізнання себе та 

свого організму, предметів і явищ природи і суспільного життя (спостереження, обстеження, 

дослід, практична робота, вимірювання, систематизація, класифікація, встановлення логічної 

та часової послідовності подій, критична оцінка побаченого (почутого), встановлення зв’язків 

і залежностей в природі і суспільстві; між станом довкілля і діяльністю людини, вплив 

поведінки на здоров’я та безпеку, залежність результату роботи від докладених зусиль; аналіз 

наслідків ризикованої поведінки); 

- виховання активної позиції щодо громадянської і соціально-культурної належності 

себе і своєї родини до України; інтересу до пізнання історії та природи свого краю і країни; 

пошани до символів держави, ініціативної патріотичної поведінки у громадських акціях, у 
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відзначенні пам'ятних дат і подій; 

- розвиток толерантності у соціальній комунікації, ціннісного ставлення до природи 

та її пізнання, до приватного життя інших людей, усвідомлення правової відповідальності у 

ситуаціях застосування норм і правил життя в суспільстві, інші соціальні навички у взаємодії 

і співпраці в різних видах діяльності; 

- створення умов для самовираження учнів у різних видах діяльності, становлення 

екологічно грамотної та соціально адаптованої особистості. 

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом 

початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме: 

«Людина» (людина – частина природи і суспільства, пізнання себе, своїх можливостей; 

здорова і безпечна поведінка); 

«Людина серед людей» (соціальні ролі (школяр, член сім’ї і громади), стандарти 

поведінки в сім'ї, в школі, в громадських місцях; моральні норми; навички співжиття і 

співпраці, соціальні зв’язки між людьми у процесі виконання соціальних ролей); 

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов’язки як члена суспільства і 

громадянина України. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у 

світові досягнення); 

«Людина і світ» (Земля – спільний дім для всіх людей; толерантне ставлення до 

різноманітності світу людей, культур, звичаїв; залежність стану довкілля від поведінки всіх 

людей); 

«Природа» (різноманітність природи; методи дослідження природи; нежива і жива 

природа; зв’язки у природі; природа Землі; природа України). 

«Людина і природа» (взаємозв'язки людини і природи; використання людиною 

природничих знань, матеріалів, виробів і технологій; відповідальна діяльність людини у 

природі; правила поведінки в природі; участь дітей в природоохоронній діяльності). 

Типова навчальна програма 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 можливості 

учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, сенсорного та емоційно-

вольового розвитку). Особливого значення у 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. 

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у розвитку 

пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала пріоритетне використання зразків, 

алгоритмів, поетапного контролю й корекції, збагачується полісенсорним підходом, що 

зумовлює дослідницьку поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей предметів і 

явищ природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу пошукової діяльності. 

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти інтегрованої 

програми за таким алгоритмом: 

- визначення цілей навчання; 

- створення картки понять з інших предметів (асоціативної павутинки, курсів, 

галузей, які допоможуть досягти цілей); 

- структурування програми за темами; 

- вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання; 

- розроблення показників досягнення очікуваних результатів. 

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

передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних завдань дослідницького 

характеру, як от: 

- дослідження-розпізнавання (Що це? Яке воно? Обстеження за допомогою 

органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; спільне – відмінне, до якого 

цілого воно належить); 
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- дослідження-спостереження (Як воно діє? Що з ним відбувається? 

Для чого призначене?); 

- дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення часової і 

логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно – наслідкових зв’язків (Чому? 

Яким чином? Від чого залежить? З чим пов’язано?), догадка, висновок-узагальнення). 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЇ 

Пояснювальна записка 

Зміст технологічної освітньої галузі реалізовується через інтегрований курс «Дизайн 

і технології». 

Мета – цілісний розвиток особистості дитини засобами предметно- 

перетворювальної діяльності, формування ключових та проєктно-технологічної 

компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем, культурного й 

національного самовираження. 

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань: 

- формування допитливості, цілісного уявлення про матеріальне і нематеріальне 

виробництво; 

- сприяння розвитку естетично-ціннісного ставлення до традицій українського 

народу в праці, декоративно-ужитковому мистецтві; 

- набуття досвіду поетапного створення корисних і естетичних виробів у 

партнерській взаємодії: від задуму до його втілення в різних матеріалах; 

- вироблення навичок раціонального використання матеріалів, безпечного 

застосування традиційних та сучасних технологій; 

- формування культури праці, прагнення удосконалювати

 процес і результати проектно-технологічної діяльності, свій життєвий 

простір. 

Реалізація мети і завдань інтегрованого курсу «Дизайн і технології» здійснюється за 

змістовими лініями, які відображають структуру розвитку особистості     та     завершеного     

циклу     проектно-технологічної  діяльності: 

«Інформаційно-комунікаційне    середовище»,    «Середовище    проектування», 

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

Змістова лінія «Інформаційно-комунікаційне середовище» забезпечує розвиток 

асоціативно-образного та критичного мислення, оволодіння базовими знаннями у 

партнерській взаємодії, що формують цілісне уявлення про виробничу сферу людської 

діяльності, а також є підґрунтям для реалізації творчого потенціалу учнів під час засвоєння 

навчального матеріалу наступних змістових ліній, які структуровані за способами 

інтегрованої проєктно- технологічної діяльності. 

Змістова лінія «Середовище проєктування» спрямована на розвиток аналітичного, 

просторового та творчого мислення, уміння працювати в команді, створення умов для 

оволодіння елементами дизайну: виявлення проблем, продукування ідей, вибору соціально і 

особистісно значущих об’єктів проєктування; виконання елементарних графічних зображень; 

добір матеріалів для виготовлення виробу за їх властивостями; експериментування з 

матеріалами і технологіями для реалізації власних ідей; планування технології послідовності 

виготовлення виробу. 

Змістова лінія «Середовище техніки і технологій» передбачає розвиток логічного та 

алгоритмічного мислення, психомоторних здібностей, здатності до координування дій і 

взаємодопомоги; навичок організації робочого місця, безпечної праці з ручними, механічними 

інструментами й пристосуваннями; умінь поетапного виготовлення виробів з використанням 

традиційних та сучасних технологій, раціональної обробки різних матеріалів. 

Змістова лінія «Середовище соціалізації» спрямована на розвиток емоційного 

інтелекту; оцінювання і самооцінювання процесу та результатів власної або спільної 



23 
 

проєктно-технологічної діяльності; розвиток здатності презентувати освітні результати, 

обговорювати їх з іншими, ефективно використовувати створені вироби; формування досвіду 

доброчинної діяльності, підприємливості, гостинності; виконання трудових дій у побуті, 

розвиток прагнення якісно і безпечно облаштовувати свій життєвий простір. 

Програма надає можливість розв’язувати реальні життєві проблеми, реалізовувати 

інтегративні та творчі можливості проєктно-технологічної діяльності, встановлювати 

взаємозв’язки з іншими освітніми галузями, співпрацювати з експертами різних професійних 

сфер за межами школи. 

Інтегрований курс «Дизайн і технології» може цілісно реалізовувати завдання 

технологічної та інформатичної галузей. У такому разі, на його вивчення надається 70 

навчальних годин на рік (2 н. г. на тиждень). Цифрові пристрої та комп’ютерні технології 

використовуються на різних етапах навчання, під час документування й оцінювання процесу 

створення виробу та його результатів. 

Навчальний матеріал вибудовується навколо актуальних освітніх тем. Розподіл 

навчальних годин за темами, добір об’єктів проєктно-технологічної діяльності вчитель 

визначає самостійно, враховуючи умови навчання та педагогічну доцільність. 

Обов’язковою умовою проведення занять є виготовлення корисного й естетичного 

виробу – індивідуально, в парі або в групі, оцінювання і презентація освітніх результатів. 

Увага акцентується на організації робочого місця, правилах внутрішнього розпорядку, безпеці 

праці та санітарних норм. 
 

 

ІНФОРМАТИЧНА ОСВІТНЯ 

ГАЛУЗЬ Інформатика 

Пояснювальна записка 

Метою інформатичної освітньої галузі є формування у здобувача освіти інформаційно-

комунікаційної та інших ключових компетентностей, здатності до розв’язання завдань з 

використанням цифрових пристроїв та інформаційно- комунікаційних технологій для 

розвитку критичного, аналітичного, синтетичного, логічного мислення, реалізації творчого 

потенціалу, формування активної, відповідальної, безпечної та етичної діяльності в 

інформаційному суспільстві. 

Головними завданнями є формування умінь знаходити та опрацьовувати

 інформацію із використанням пошукових систем; 

створювати інформаційні об'єкти та опрацьовувати їх у програмних середовищах; 

здійснювати індивідуальну й колективну діяльність в 

інформаційному середовищі; 

критично оцінювати інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

дотримуватися етичних, міжкультурних та правових норм 

інформаційної взаємодії; 

дотримуватися правил безпечної роботи з комп’ютерними 

пристроями. 

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за змістовими лініями 

«Інформація. Дії з інформацією», «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією», 

«Об’єкт. Властивості об’єкта», «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. 

Використання» «Алгоритми» 

Змістова лінія «Інформація. Дії з інформацією» базується на розумінні дитиною 

поняття «інформація». Здобувачі освіти мають уміти наводити приклади інформації, 

властивостей інформації, форм подання та дій з інформацією з повсякденного застосування, 

ефективно використовувати інформацію. Поняття інформації, її властивостей, форм подання 

та використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється на кожному етапі 

навчання. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його 

актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної 

компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення. 

Змістова лінія «Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією» передбачає 
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формування уявлення про те, що людина в житті постійно зустрічається з інформацією, 

працює з нею та може використовувати при цьому сучасні засоби ІТ з умінням захистити свій 

інформаційний простір. Для практичних робіт використовуються програми (онлайн-

середовища Інтернету, додатки для мобільних пристроїв). 

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

об’єкта, властивостей об’єктів і значень цих властивостей. Діти мають наводити із власного 

життя приклади різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей, 

впорядковувати та групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про 

вплив значень властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Вчаться 

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

відсутніх компонентів, представляти інформацію про них різними способами - у вигляді 

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

текстових та графічних об’єктів; досліджувати об’єкти за допомогою створених моделей. 

Об’єктний підхід має пронизувати навчання теоретичного та практичного матеріалу всіх 

змістових ліній курсу. 

Змістова лінія «Створення інформаційних моделей. Змінення готових. Використання» 

забезпечує розвиток навичок створення інформаційної моделі в різних програмних 

середовищах, зокрема у табличній формі; початкових навичок використання різноманітних 

засобів інформаційних технологій для вирішення навчальних завдань; сприймати та 

представляти інформацію у вигляді тексту: читати та змінювати тексти, визначати ключові 

слова в тексті, створювати та опрацьовувати текст; сприймати різноманіття графічних даних; 

створювати власні зображення у вигляді малюнків та творчо опрацьовувати готові 

зображення; презентувати інформацію у вигляді слайдів. 

Змістова лінія «Алгоритми» спрямована на розвиток розуміння поняття виконавця, 

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

структур, зокрема, слідування, розгалуження та повторення; умінь виконувати готові 

алгоритми, а також складати прості алгоритми для виконавців, які працюють у певному 

зрозумілому для відповідної вікової категорії середовищі, використовуючи просту систему 

їхніх команд; навичок шукати помилки в послідовності команд, аналізувати зміст завдань на 

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

застосовуючи алгоритмічний підхід: уміння планувати послідовність дій для досягнення мети, 

передбачати можливі наслідки. 

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

на тиждень 

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і 

доповнюється. Забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його 

актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та предметної 

компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення. 

Учитель може змінювати порядок вивчення тем та самостійно визначає обсяг (кількість 

годин) на вивчення кожної теми курсу, а також на повторення, узагальнення та 

систематизацію під час вивчення кожної теми, вибудовуючи найбільш доречну для 

конкретного класу траєкторію навчання. 

Важливо щоб здобувачі освіти зрозуміли головні особливості безпечної роботи з 

інформаційними джерелами та почали використовувати відповідні навички та знання при 

вивченні інших навчальних предметів. Важливим є задоволення пізнавальних інтересів 

здобувачів освіти, підтримка їх творчої ініціативи та прагнення до освоєння нових 

інформаційно-комунікаційних технологій, що створюватиме відчуття доступності в 

постійному оновленні своїх компетентностей. 

Особливості організації навчально-виховного процессу: для дотримання норм безпеки 

дитини рекомендується організовувати навчання у закритому захищеному інформаційному 

середовищі. Облікові записи для електронного листування та співпраці в мережі створює 

адміністратор навчального закладу. 

Оцінювання якості підготовки здобувачів освіти з предмету здійснюється в таких 

аспектах: 1) рівень володіння теоретичними знаннями; 2) здатність до застосування вивченого 
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матеріалу у практичній діяльності; 3) свідоме та відповідальне ставлення до етичних, 

міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії; 4) вміння співпрацювати; 5) 

використання матеріалу із повсякденного життя, навчальних предметів; 6) свідоме знання 

правил безпечної праці. 

 

МИСТЕЦЬКА ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ 

Мистецтво 

Пояснювальна записка 

Метою навчання мистецтва у школі є всебічний художньо-естетичний розвиток 

особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; 

плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, 

мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-

творчого самовираження в особистому та суспільному житті. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

- розвиток почуттєвої сфери учнів, набуття ними досвіду емоційно- естетичних 

переживань, формування мистецьких уподобань та особистісних художніх цінностей; 

- поглиблення мотивації до пізнання творів вітчизняного і зарубіжного мистецтва; 

виховання гордості за здобутки рідного мистецтва та толерантного ставлення до мистецтва 

інших етносів і народів; 

– формування умінь художнього сприймання, аналізу художньої мови та 

оцінювання творів мистецтва, аргументування думки відповідно до вікових можливостей з 

використанням мистецьких термінів; 

– оволодіння способами художньо-творчої діяльності в різних видах мистецтва, 

комунікації з іншими в художній творчості; 

– досягнення розуміння учнями можливостей цифрових технологій щодо їх 

застосування в мистецькій творчості; 

- розвиток здатності самопізнання і самовираження, керування власними емоційними 

станами через мистецтво і різні види художньої творчості; розвиток креативності й 

мистецьких здібностей; 

– формування здатності встановлювати зв’язок між видами мистецтва, між 

мистецтвом та іншими сферами знання (літературою, математикою, знаннями про природу, 

історію тощо); мистецтвом і явищами довкілля; 

– усвідомлення значення мистецтва в житті людини та художнього пізнання для 

власної успішності; 

– формування культури глядача-слухача; 

– соціалізація учнів через мистецтво, формування здатності об’єктивно оцінювати 

творчі здобутки свої та інших. 

Відповідно  до  зазначених  мети  і  завдань  виокремлено  змістові  лінії: 

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

«комунікація через мистецтво», які розкривають основну місію загальної мистецької освіти. 

Змістова лінія «Художньо-творча діяльність» націлює на розвиток креативності та 

мистецьких здібностей учнів через практичне освоєння основ художньої мови різних видів 

мистецтва та способів художньо-творчого самовираження. Ця змістова лінія реалізується 

через формування в учнів умінь застосовувати різні виразні засоби творення художніх образів, 

імпровізування та естетичного перетворення довкілля. 

Змістова лінія «Сприймання та інтерпретація мистецтва» спрямована на пізнання 

цінностей, що втілюють твори мистецтва. Її реалізація передбачає розвиток емоційної сфери 

учнів, збагачення естетичного досвіду, формування в них умінь сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати, оцінювати мистецтво, виявляючи до нього емоційно-ціннісне ставлення, 

мистецьку (термінологічну) пропедевтику. 

Реалізація змістової лінії «Комунікація через мистецтво» націлена на соціалізацію 

учнів через мистецтво, усвідомлення ними свого «Я» (своїх мистецьких досягнень і 
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можливостей). Змістова лінія передбачає формування в учнів умінь презентувати себе і свої 

досягнення, критично їх оцінювати, взаємодіяти з іншими через мистецтво у середовищі, 

зокрема у різних культурно- мистецьких заходах, колективних творчих проектах, обговореннях 

тощо, а також формування уявлень про можливість і способи регулювати свій емоційний стан 

завдяки мистецтву. 

Опанування учнями мистецтва у початковій школі ґрунтується на засадах 

компетентнісного, ціннісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, ігрового та 

інтегративного підходів. 

Мистецтво сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема, у процесі: 

● ·усного висловлювання вражень від мистецтва; за допомогою коментування 

дорослого й оцінювання власної художньо-творчої діяльності (вільне володіння державною 

мовою/ здатність спілкуватися рідною); 

● застосування мистецької термінології, що має іноземне походження, у процесі 

інтерпретації художніх творів (спілкування іноземними мовами); 

● встановлення взаємозв’язків між засобами мистецтва і здійсненням елементарних 

розрахунків для пояснення художньої виразності творів (наприклад, пропорцій частин твору, 

визначення музичного метру, запису ритму, симетрії / асиметрії танцювального руху 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); 

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

для друзів, сусідів; прояву відповідальності за особистий і колективний результат; 

використання мистецтва для отримання задоволення (впливу на власний емоційний стан), 

опанування народних традицій, мистецтва рідного краю; толерантного ставлення до 

мистецтва різних народів (громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями 

демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, 

з усвідомленням рівних прав і можливостей); 

● проявів творчої ініціативи та намагання її реалізовувати, зокрема через втілення у 

практичній художньо-творчій діяльності (індивідуальній і колективній); презентації 

результатів власних мистецьких досягнень (підприємливість та фінансова грамотність); 

● виявлення бажання впроваджувати нові ідеї (інноваційність). 

Культурна компетентність як стрижнева для мистецької освітньої галузі є 

інтегральною стосовно інших ключових компетентностей. 

Мистецька освітня галузь реалізується через предмети вивчення за окремими 

видами мистецтва: музичне мистецтво, образотворче мистецтво. 
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Додаток  

Перелік навчальних програм І ступеня 

у Комунальному закладі 

«Харківська санаторна школа №11»   

Харківської обласної ради 

  

1, 2, 3, 4 класи 
Предмет Програма 

Навчання грамоти 

Іноземна   мова (англійська) 

Математика 

Я досліджую світ 

Трудове навчання 

Музичне мистецтво,  

Образотворче мистецтво 

Інформатика 

 

 

 

 

 

Фізична культура 

Типова освітня програма під керівництвом 

Савченко О.Я. 1-2 клас 

Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про 

затвердження типових освітніх та навчальних 

програм для 1-2-х класів закладів загальної 

середньої освіти» 
  
 Типова освітня програма під керівництвом 

Савченко О.Я. 3-4 клас 

Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 08.10.2019 року № 1273 «Про затвердження 

типових освітніх програм для 3-4 класів закладів 

загальної середньої освіти» 

«Програми з фізичної культури для спеціальної 

медичної групи 1–4 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України (лист 

№1/11-5812 від 05.10.2005) 

  


