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Êóðñ óêðàїíñüêîї ìîâè — âàæëèâà ñêëàäîâà çàãàëüíîãî çìіñòó ïî÷àòêîâîї 
îñâіòè, îñêіëüêè ìîâà є íå òіëüêè îêðåìèì íàâ÷àëüíèì ïðåäìåòîì, à é 
îñíîâ íèì çàñîáîì îïàíóâàííÿ âñіõ іíøèõ øêіëüíèõ äèñöèïëіí.

Îñíîâíà ìåòà öüîãî êóðñó ïîëÿãàє ó ôîðìóâàííі êëþ÷îâîї êîìóíіêàòèâíîї 
êîìïåòåíòíîñòі ìîëîäøîãî øêîëÿðà, ÿêà âèÿâëÿєòüñÿ ó çäàòíîñòі óñïіøíî êî-
ðèñòóâàòèñÿ ìîâîþ (âñіìà âèäàìè ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі) ó ïðîöåñі ñïіëêóâàííÿ, 
ïіçíàííÿ íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, âèðіøåííÿ æèòòєâî âàæëèâèõ çàâäàíü.

Íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ìàє áóòè ñïðÿìîâàíå òàêîæ íà ôîðìóâàííÿ ñîöіî-
êóëüòóðíîї êîìïåòåíòíîñòі, ÿêà îõîïëþє çàãàëüíîêóëüòóðíèé ðîçâèòîê ó÷íіâ, 
àäàïòàöіþ їõ äî æèòòÿ â ïåâíîìó ñîöіàëüíîìó ñåðåäîâèùі, ãðîìàäÿíñüêå, ïàòðіî-
òè÷íå, ìîðàëüíî-åòè÷íå, åñòåòè÷íå âèõîâàííÿ.

Ó ïðîöåñі ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ïîñòіéíî ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà 
íàä ôîðìóâàííÿì êîìïåòåíòíîñòі óìіííÿ â÷èòèñÿ. Âàæëèâî íàâ÷èòè ìîëîäøèõ 
øêîëÿðіâ îðãàíіçîâóâàòè ñâîþ íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü, ñôîðìóâàòè â íèõ ïî÷óòòÿ 
âіäïîâіäàëüíîñòі çà âèêîíóâàíå çàâäàííÿ, ãîòîâíіñòü ñàìîñòіéíî ïðàöþâàòè ç íî-
âèì, äîñòóïíèì çà ñêëàäíіñòþ íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì, ìàòè âëàñíó äóìêó ç ïðè-
âîäó îáãîâîðþâàíèõ ïèòàíü, îáґðóíòîâóâàòè її.

Äîñÿãíåííÿ ïîñòàâëåíîї ìåòè ïåðåäáà÷àє âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü:
  âèðîáëåííÿ â ó÷íіâ ìîòèâàöії íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè;
  ôîðìóâàííÿ êîìóíіêàòèâíèõ óìіíü;
  ãàðìîíіéíèé ðîçâèòîê óñіõ âèäіâ ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі (ñëóõàííÿ, ãîâîðіííÿ, 
÷èòàííÿ і ïèñüìà);

  îïàíóâàííÿ íàéâàæëèâіøèõ ôóíêöіîíàëüíèõ ñêëàäíèêіâ ìîâíîї ñèñòåìè;
  ñîöіàëüíî-êóëüòóðíèé ðîçâèòîê îñîáèñòîñòі;
  ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óìіííÿ â÷èòèñÿ.
Âіäïîâіäíî äî îñâіòíüîї ãàëóçі «Ìîâè і ëіòåðàòóðè» Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî-

÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «Óêðàїíñüêà ìîâà» áóäóєòüñÿ çà òà-
êèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè: ìîâëåííєâîþ, ìîâíîþ, ñîöіîêóëüòóðíîþ, äіÿëüíіñíîþ.



Ìîâëåííєâà çìіñòîâà ëіíіÿ, ÿêà є îñíîâíîþ, ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê óñíîãî і ïè-
ñåìíîãî ìîâëåííÿ ó÷íіâ, їõíє âìіííÿ êîðèñòóâàòèñÿ ìîâîþ ÿê çàñîáîì ñïіëêóâàí-
íÿ, ïіçíàííÿ, âïëèâó. Ç öієþ ìåòîþ ðîçâèâàþòüñÿ, óäîñêîíàëþþòüñÿ óñíі âèäè 
ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі, ÿêèìè ó÷íі ïåâíîþ ìіðîþ îâîëîäіëè ó äîøêіëüíîìó âіöі 
(ñëóõàííÿ-ðîçóìіííÿ; ãîâîðіííÿ), à òàêîæ ôîðìóþòüñÿ, âäîñêîíàëþþòüñÿ âèäè 
ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі, ïîâ’ÿçàíі ç ïèñåìíèì ìîâëåííÿì (÷èòàííÿ âãîëîñ і ìîâ÷-
êè, ðîáîòà ç äèòÿ÷îþ êíèæêîþ, ïèñüìîâі âèäè ðîáіò).

Ìîâíà çìіñòîâà ëіíіÿ, ìàþ÷è ñïðÿìîâàíіñòü íà çàñâîєííÿ øêîëÿðàìè çíàíü 
ïðî ìîâó, ìîâíі âìіííÿ, ðîçðîáëÿєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî â ïî÷àòêîâîìó 
êóðñі ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ çíàíü ïðî ìîâó, óìіíü âèêîíóâàòè ïåâíі âèäè ìîâíîãî 
àíàëіçó є ïðîïåäåâòè÷íèì. Öþ ðîáîòó ñëіä ïіäïîðÿäêîâóâàòè ðîçâèòêó â ó÷íіâ 
îðôîåïі÷íèõ, ëåêñè÷íèõ, ãðàìàòè÷íèõ, ïðàâîïèñíèõ, ñòèëіñòè÷íèõ óìіíü.

Ñîöіîêóëüòóðíà çìіñòîâà ëіíіÿ ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåííÿ ïðî 
ìîâó ÿê ôîðìó âèÿâó êóëüòóðè óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ÿê çàñіá ñòâîðåííÿ òâîðіâ 
ìèñòåöòâà (õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè); ðîçøèðåííÿ óÿâëåíü øêîëÿðіâ ïðî ñâîþ äåð-
æàâó Óêðàїíó, êóëüòóðó óêðàїíñüêîãî íàðîäó, ïðî її îñîáëèâîñòі â ðіçíèõ ðåãіî-
íàõ; çàñâîєííÿ ìàëèõ óêðàїíñüêèõ ôîëüêëîðíèõ ôîðì, íàöіîíàëüíèõ ôîðìóë ìîâ-
ëåííєâîãî åòèêåòó, åòèêåòíèõ ïðàâèë ñïіëêóâàííÿ; âèêîðèñòàííÿ íàáóòèõ çíàíü і 
âìіíü ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ ñîöіàëüíèõ ðîëåé, ñïіëêóâàííÿ іç ïðåäñòàâíèêàìè ðіçíèõ 
âіêîâèõ ãðóï і ñòàòóñіâ, âèðіøåííÿ íàâ÷àëüíèõ і æèòòєâèõ ïðîáëåì. Öÿ ðîáîòà 
ìàє îðãàíі÷íî ïîєäíóâàòèñÿ ç іíøèìè àñïåêòàìè íàâ÷àííÿ і ðåàëіçîâóâàòèñÿ çà 
äîïîìîãîþ äіáðàíèõ íàâ÷àëüíèõ òåêñòіâ, òåì äëÿ ïîáóäîâè äіàëîãіâ і ìîíîëîãі÷-
íèõ çâ’ÿçíèõ âèñëîâëþâàíü ðіçíèõ âèäіâ, âèêîðèñòàííÿ òåìàòè÷íèõ ãðóï ñëіâ, 
ñòіéêèõ âèñëîâіâ, ó ÿêèõ âіäîáðàæàþòüñÿ îñîáëèâîñòі ìàòåðіàëüíîї і äóõîâíîї 
êóëüòóðè íàðîäó, éîãî íàöіîíàëüíîãî õàðàêòåðó.

Äіÿëüíіñíà çìіñòîâà ëіíіÿ ñïðÿìîâàíà íà ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ 
óìіííÿ â÷èòèñÿ, ÿêå äàє їì çìîãó îðãàíіçîâóâàòè і êîíòðîëþâàòè ñâîþ íàâ÷àëüíó 
äіÿëüíіñòü і çàáåçïå÷óєòüñÿ ïîñëіäîâíîþ ìîòèâàöієþ íàâ÷àííÿ, çäàòíіñòþ äîêëà-
äàòè âëàñíèõ çóñèëü äëÿ äîñÿãíåííÿ ðåçóëüòàòó, âèêîíóâàòè ìèñëåííєâі îïåðàöії 
і ïðàêòè÷íі äії, âîëîäіòè óìіííÿìè é íàâè÷êàìè ñàìîêîíòðîëþ òà ñàìîîöіíêè.

Ïðîãðàìó ñòðóêòóðîâàíî çà òàêèìè ðîçäіëàìè:
  «Íàâ÷àííÿ ãðàìîòè»;
  «Ìîâëåííєâà çìіñòîâà ëіíіÿ»;
  «Ìîâíà çìіñòîâà ëіíіÿ»;
  «Ñîöіîêóëüòóðíà çìіñòîâà ëіíіÿ»;
  «Äіÿëüíіñíà çìіñòîâà ëіíіÿ».

I. Навчання грамоти

Îñíîâíèì ìåòîäîì íàâ÷àííÿ ãðàìîòè, ÿêèé óñòàëèâñÿ ó âіò÷èçíÿíіé øêîëі, є 
àíàëіòèêî-ñèíòåòè÷íèé. Âіí ïåðåäáà÷àє ðåàëіçàöіþ ïðèíöèïó «âіä çâóêà äî áóê-
âè». Öå îçíà÷àє, ùî ó÷íі ïîâèííі ñïî÷àòêó íàâ÷àòèñü âèêîíóâàòè ðіçíі àíàëіòè-
êî-ñèíòåòè÷íі äії çі çâóêàìè ìîâëåííÿ, ùî є áàçîâèì óìіííÿì äëÿ ôîðìóâàííÿ 
íàâè÷îê ÷èòàííÿ і ïèñüìà.

Îäíî÷àñíî ç àíàëіòèêî-ñèíòåòè÷íèì ìåòîäîì ìîæóòü ÷àñòêîâî âèêîðèñòîâó-
âàòèñÿ é іíøі ìåòîäè, çîêðåìà ìåòîä öіëèõ ñëіâ. Äîöіëüíіñòü éîãî ïðèíàãіäíîãî 
çàñòîñóâàííÿ ïîÿñíþєòüñÿ íåîáõіäíіñòþ íàâ÷àòè øêîëÿðіâ (ïіñëÿ òîãî, ÿê âîíè 
çàñâîїëè ÷èòàííÿ ñêëàäàìè) ñïðèéìàòè ãðàôі÷íі îáðàçè áàãàòüîõ äîáðå çíàéîìèõ 
ñëіâ öіëіñíî, øâèäêî âïіçíàâàòè їõ íà îñíîâі ïîïåðåäíüîãî äîñâіäó. Òàêå óìіííÿ є 
îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ öіëêîâèòî ñôîðìîâàíîї íàâè÷êè ÷èòàííÿ.

Ó íàâ÷àííі ïèñüìà íåîáõіäíî ôîðìóâàòè êîîðäèíàöіþ äіé ðóõîâîãî і çîðîâîãî 
àíàëіçàòîðіâ, ãðàôі÷íі íàâè÷êè ïèñüìà (ïðàâèëüíå, ÷іòêå çîáðàæåííÿ áóêâ, їõ ïî-
єäíàíü, ïëàâíå ïèñüìî ñêëàäіâ, ñëіâ, íåâåëèêèõ ðå÷åíü ó òåìïі, âіäïîâіäíîìó іí-
äèâіäóàëüíèì ìîæëèâîñòÿì ó÷íіâ); äáàòè ïðî çàñâîєííÿ ãіãієíі÷íèõ ïðàâèë, ÿêèõ 
ñëіä äîòðèìóâàòèñÿ ïіä ÷àñ ïèñüìà.



Âðàõîâóþ÷è âіêîâі îñîáëèâîñòі ðîçâèòêó øåñòèðі÷íèõ ó÷íіâ (ñëàáêіñòü äðіáíèõ 
ì’ÿçіâ ðóêè, íåäîñòàòíÿ ðåãóëÿöіÿ ðóõіâ ïіä ÷àñ ïèñüìà, çíà÷íà ñòîìëþâàíіñòü çà 
òðèâàëîãî íàïðóæåííÿ, íåäîñòàòíÿ ñôîðìîâàíіñòü çîðîâîãî ñïðèéíÿòòÿ ãðàôі÷íî-
ãî îáðàçó áóêâè), ïðîãðàìà íå ðåêîìåíäóє ôîðñóâàòè íàâ÷àííÿ ïèñüìà. Çîêðåìà, 
îïàíóâàííÿ ïèñüìà âåëèêèõ ëіòåð ñêëàäíîї êîíôіãóðàöії ìîæå âіäáóâàòèñü íå îä-
íî÷àñíî ç íàâ÷àííÿì âіäïîâіäíèõ ðÿäêîâèõ (ìàëèõ) áóêâ, à ç ïåâíèì іíòåðâàëîì. 
Îäíàê çà óìîâè íàëåæíîї ïіäãîòîâëåíîñòі ó÷íіâ äî îïàíóâàííÿ ãðàôіêè ïèñüìà 
ó÷èòåëü ìîæå ïëàíóâàòè âèâ÷åííÿ ìàëîї і âåëèêîї ëіòåð ñèíõðîííî. Îñîáëèâî òàêі 
ìîæëèâîñòі ç’ÿâëÿþòüñÿ ó ІІ ñåìåñòðі.

Ïðîãðàìà íå ïåðåäáà÷àє îáîâ’ÿçêîâîãî íàâ÷àííÿ ïåðøîêëàñíèêіâ áåçâіäðèâ-
íîãî ïèñüìà — çà âèíÿòêîì òèõ âèïàäêіâ, äå áåçâіäðèâíі ïîєäíàííÿ áóêâ є ïðè-
ðîäíèìè (ìè, ïå) і íå ïîòðåáóþòü ïîâòîðíîãî ïðîâåäåííÿ ïî îäíіé і òіé ñàìіé ëіíії 
÷è ðóõó ðóêè ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó ïî öіé ñàìіé ëіíії (îë, ïî, îî). Ïîєäíàííÿ 
ç îâàëüíèìè òà ïіâîâàëüíèìè åëåìåíòàìè âіäáóâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ êîðîòêèõ 
ïðÿìèõ ÷è äóãîïîäіáíèõ ëіíіé.

Çà íàÿâíîñòі â êëàñі äіòåé, ó ÿêèõ ïåðåâàæàþòü äії ëіâîþ ðóêîþ (âèçíàíèõ 
ëіâøàìè ïіñëÿ âіäïîâіäíîї êîíñóëüòàöії ç ëіêàðåì), ó÷èòåëü ìàє êîðåãóâàòè ìåòî-
äèêó íàâ÷àííÿ òàêèõ ó÷íіâ, íå íàïîëÿãàþ÷è íà ïåðåó÷óâàííі їõ íà ïèñüìî ïðàâîþ 
ðóêîþ.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ãðàìîòè âàæëèâî âðàõîâóâàòè âìіííÿ, íàáóòі äіòüìè â äî-
øêіëüíîìó âіöі. Ó÷èòåëü ìàє çàáåçïå÷èòè ïîñèëüíå íàâ÷àëüíå íàâàíòàæåííÿ òèì 
ó÷íÿì, ÿêі ïåâíîþ ìіðîþ âìіþòü ÷èòàòè é ïèñàòè, òà íàäàòè іíäèâіäóàëüíó äîïî-
ìîãó ìåíø ïіäãîòîâëåíèì.

Âàæëèâèì çàâäàííÿì ÷èòàííÿ â 1 êëàñі є ïðîáóäæåííÿ ó øêîëÿðіâ іíòåðåñó 
äî äèòÿ÷îї êíèæêè, ôîðìóâàííÿ ïî÷àòêîâèõ óìіíü ñàìîñòіéíî ç íåþ ïðàöþâàòè.

Ó äîáóêâàðíèé і áóêâàðíèé ïåðіîäè íàâ÷àííÿ, êîëè ó÷íі ùå íåäîñòàòíüî îïà-
íóâàëè ãðàìîòó, âîíè ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ â÷àòüñÿ ñïðèéìàòè òåêñò íà ñëóõ (àó-
äіþâàííÿ). Ïîñòóïîâî ïåäàãîã çàëó÷àє øêîëÿðіâ äî ñàìîñòіéíîãî ïðî÷èòóâàííÿ 
çíàéîìèõ ñêëàäіâ, ñëіâ íà îáêëàäèíöі êíèæêè, â êіíöі áóêâàðíîãî òà â ïіñëÿáóê-
âàðíèé ïåðіîä — äî ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ.

Ïåðøîêëàñíèêè çàñâîþþòü òàêîæ íàéïðîñòіøі ñòðóêòóðíі åëåìåíòè äèòÿ÷îї 
êíèæêè, îñíîâíі ïðàâèëà ãіãієíè ÷èòàííÿ і ðîçãëÿäàííÿ êíèæêè, íàêîïè÷óþòü 
äîñâіä ñïіëêóâàííÿ ç îäíîëіòêàìè òà äîðîñëèìè íà îñíîâі ïðîñëóõàíîãî (ïðî÷èòà-
íîãî). Íàâ÷àëüíèì ìàòåðіàëîì íà òàêèõ çàíÿòòÿõ ñëóãóþòü äèòÿ÷і êíèæêè, ÿêі 
äîáèðàþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì âіêîâèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ, їõíіõ ÷èòàöüêèõ іíòå-
ðåñіâ, óïîäîáàíü, âèäî-æàíðîâîãî, òåìàòè÷íîãî, àâòîðñüêîãî ðîçìàїòòÿ, ñàíіòàðíî-
ãіãієíі÷íèõ âèìîã äî âèäàíü äëÿ 6-ðі÷íèõ ïåðøîêëàñíèêіâ. Öå äîñòóïíі äèòÿ÷і 
êíèæêè ó òèïîâîìó îôîðìëåííі — îñíîâíі íàïèñè (ïðіçâèùå àâòîðà, íàçâà êíèæ-
êè) ðîçòàøîâàíі íà çâè÷íèõ ìіñöÿõ, âèêîíàíі øðèôòîì, ùî ëåãêî ïðî÷èòóєòüñÿ, 
çìіñò іëþñòðàöії íà îáêëàäèíöі âіäïîâіäàє íàçâі êíèæêè.

Áàæàíî, ùîá äî êîæíîãî çàíÿòòÿ äîáèðàëàñÿ íîâà êíèæêà, і äî êіíöÿ íàâ÷àííÿ 
â 1 êëàñі ó÷íі çäîáóëè óÿâëåííÿ ïðî òå, ùî êíèæêîâèé ñâіò áàãàòèé і ðîçìàїòèé, 
ó íüîìó êîæíà äèòèíà ìîæå çàäîâîëüíèòè ñâîї ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè, ç êíèæêîþ 
ìîæíà öіêàâî ïðîâîäèòè äîçâіëëÿ.

Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ âіäáóâàєòüñÿ ïîñòóïîâå óñêëàäíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіà-
ëó çà òàêèìè ïîêàçíèêàìè: êіëüêіñòü óìіùåíèõ ó êíèæöі òâîðіâ (âіä îäíîãî äî 
òðüîõ і áіëüøå), òèï âèäàííÿ (êíèæêà-òâіð, êíèæêà-çáіðêà; àâòîðñüêà, òåìàòè÷íà, 
çáіðêà íàðîäíèõ êàçîê òîùî), îáñÿã òåêñòіâ, ùî îïðàöüîâóþòüñÿ íà îäíîìó çàíÿòòі 
(âіä 1 äî 2 ñòîðіíîê).

Ó 1 êëàñі íà ðîáîòó ç äèòÿ÷îþ êíèæêîþ ðåêîìåíäóєòüñÿ âіäâîäèòè äî 20 õâè-
ëèí óðîêó íàâ÷àííÿ ãðàìîòè (îäèí ðàç íà 2 òèæíі). ßêùî ó÷íі êëàñó ìàþòü 
äîñòàòíіé ðіâåíü ðîçâèòêó íàâè÷êè ÷èòàííÿ, ó÷èòåëü ìîæå ïðîâîäèòè çàíÿòòÿ ç 
äèòÿ÷îþ êíèæêîþ ïðîòÿãîì óñüîãî óðîêó.



II. Мовленнєва змістова лінія

Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àє íàáóòòÿ ó÷íÿìè åëåìåíòàðíèõ çíàíü ïðî ìîâëåííÿ: óñíå 
і ïèñåìíå, äіàëîãі÷íå é ìîíîëîãі÷íå; ïðî îñîáëèâîñòі âèñëîâëþâàíü, çóìîâëåíі 
їõ êîìóíіêàòèâíèìè çàâäàííÿìè, ñèòóàöієþ ñïіëêóâàííÿ. Îäíàê îñíîâíó óâàãó 
â íàâ÷àííі ñëіä ïðèäіëÿòè ðîçâèòêó âìіíü çäіéñíþâàòè âñі âèäè ìîâëåííєâîї äі-
ÿëüíîñòі: ñëóõàííÿ-ðîçóìіííÿ (àóäіþâàííÿ), ãîâîðіííÿ, ÷èòàííÿ, ïèñüìî. Ç öієþ 
ìåòîþ íåîáõіäíî âèêîðèñòîâóâàòè ñïåöіàëüíі âèäè ðîáîòè, çàáåçïå÷óâàòè ðåãóëÿð-
íèé êîíòðîëü çà ñôîðìîâàíіñòþ âіäïîâіäíèõ óìіíü.

Â îñíîâі ðîçâèòêó ðіçíèõ íàâè÷îê ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі ëåæèòü óìіííÿ ñëó-
õàòè і ðîçóìіòè óñíå ìîâëåííÿ. Ó÷íі, äëÿ ÿêèõ óêðàїíñüêà ìîâà є ðіäíîþ, áåçóìîâ-
íî, âîëîäіþòü öèì óìіííÿì íà ïîáóòîâîìó ðіâíі. Îäíàê ó øêіëüíîìó íàâ÷àííі ïî-
ñòіéíî çáіëüøóєòüñÿ ëåêñè÷íèé çàïàñ, óñêëàäíþєòüñÿ ãðàìàòè÷íèé ëàä ìîâëåííÿ, 
ðîçøèðþєòüñÿ òåìàòèêà é ïîãëèáëþєòüñÿ ëîãіêà ìіðêóâàíü ó âèñëîâëþâàííÿõ, ùî 
ïðîïîíóþòüñÿ äëÿ ñëóõàííÿ. Ïðè öüîìó çíà÷íî ïіäâèùóþòüñÿ âèìîãè äî øâèäêî-
ñòі, òî÷íîñòі ñïðèéíÿòòÿ óñíîãî ìîâëåííÿ, ðîçóìіííÿ ïðîñëóõàíîãî, óìіííÿ çîñå-
ðåäæóâàòè äîâіëüíó óâàãó ïðîòÿãîì áіëüø òðèâàëèõ âіäðіçêіâ ÷àñó. Óñå öå çóìîâ-
ëþє íåîáõіäíіñòü óäîñêîíàëþâàòè íàâè÷êó àóäіþâàííÿ íå òіëüêè â ïî÷àòêîâèõ, à 
é ó íàñòóïíèõ êëàñàõ øêîëè.

Øêîëÿðіâ íåîáõіäíî â÷èòè ñòåæèòè çà ðîçâèòêîì äóìêè, àäåêâàòíî ñïðèéìàòè 
åìîöіéíî-îöіííó іíôîðìàöіþ; ïîìі÷àòè â òåêñòі ñëîâà, íàéâàæëèâіøі äëÿ ðîçó-
ìіííÿ âèñëîâëþâàííÿ; óñâіäîìëþâàòè çíà÷åííÿ çàãàëüíîãî òîíó, òåìáðó, òåìïó, 
ñèëè ãîëîñó.

Ðîçâèòîê óìіííÿ óâàæíî ñëóõàòè, ðîçóìіòè ïðîñëóõàíå, âèêîíóâàòè ïіñëÿ îä-
íîãî ïðîñëóõîâóâàííÿ ïåâíі çàâäàííÿ âіäáóâàєòüñÿ íà ìàòåðіàëі çâ’ÿçíèõ (äіàëî-
ãі÷íèõ і ìîíîëîãі÷íèõ) âèñëîâëþâàíü, à òàêîæ íà ñêëàäåíîìó ç îêðåìèõ îäèíèöü 
ðіçíèõ ìîâíèõ ðіâíіâ. Ó âïðàâëÿííі ç àóäіþâàííÿ, ÿê ïðàâèëî, âèêîðèñòîâóþòü 
ôðîíòàëüíі âèäè ðîáîòè; äëÿ íåї ïëàíóþòüñÿ çàâäàííÿ, âèêîíàííÿ ÿêèõ íå âèìà-
ãàє (÷è ìàéæå íå âèìàãàє) âіä ó÷íÿ óñíèõ ÷è ïèñüìîâèõ âèñëîâëþâàíü. Äî òàêèõ 
çàâäàíü íàëåæàòü: âèêîíàííÿ äії, îïèñàíîї ó òåêñòі, ìàëþíêà çà òåêñòîì; âèáіð 
ïðàâèëüíîї âіäïîâіäі íà çàïèòàííÿ äî òåêñòó іç êіëüêîõ ïðîïîíîâàíèõ âàðіàíòіâ 
òîùî.

Ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê íàâè÷îê ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі ïåðåäáà÷àє ðîáîòó 
íàä ïîáóäîâîþ äіàëîãі÷íèõ і ìîíîëîãі÷íèõ âèñëîâëþâàíü — óñíèõ і ïèñüìîâèõ. 
Ìàєòüñÿ íà óâàçі ïåðåêàç ãîòîâèõ òåêñòіâ і ïîáóäîâà ñâîїõ âèñëîâëþâàíü íà äîáðå 
çíàéîìі ó÷íÿì òåìè: íà îñíîâі ïðî÷èòàíèõ ÷è ïðîñëóõàíèõ òâîðіâ, ïåðåãëÿíóòèõ 
ôіëüìіâ, ðîçïîâіäåé ðîäè÷іâ, çíàéîìèõ ïðî òі ÷è іíøі ïîäії, ïðî âèïàäêè іç ïî-
âñÿêäåííîãî æèòòÿ øêîëÿðіâ òîùî. Íåîáõіäíî ïðîïîíóâàòè ó÷íÿì ñêëàäàòè óñíі 
і ïèñüìîâі âèñëîâëþâàííÿ ç áåçïîñåðåäíüîþ êîìóíіêàòèâíîþ ìåòîþ (çàïðîøåííÿ, 
âіòàííÿ, âèáà÷åííÿ, îãîëîøåííÿ).

Öÿ ðîáîòà âèêîíóєòüñÿ ó÷íÿìè ñàìîñòіéíî àáî ç îïîðîþ íà ðіçíі äîïîìіæíі ìà-
òåðіàëè, ïðîïîíîâàíі â÷èòåëåì, — ïëàí, êëþ÷îâі ñëîâîñïîëó÷åííÿ, ðå÷åííÿ, ïî-
÷àòîê ÷è êіíåöü ìàéáóòíüîãî âèñëîâëþâàííÿ, ìàëþíîê ÷è ñåðіÿ ìàëþíêіâ òîùî. 
Õàðàêòåð, êіëüêіñòü äîïîìіæíîãî ìàòåðіàëó çàëåæàòü âіä ñòóïåíÿ ïіäãîòîâëåíîñòі 
øêîëÿðіâ, âіä ìåòè ðîáîòè.

Âàæëèâî, ùîá â îðãàíіçàöії ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà óðîêàõ ñêëàäàëè-
ñÿ òàêі ñèòóàöії, ÿêі ñïîíóêàëè á їõ äî ãîâîðіííÿ. Ç öієþ ìåòîþ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
ñþæåòíî-ðîëüîâі іãðè, â ÿêèõ óìîâíî âèçíà÷àєòüñÿ ìіñöå äії (ó êëàñі, àâòîáóñі, 
ïàðêó, ìàãàçèíі), ñïіâðîçìîâíèê (òîâàðèø, ìîëîäøèé áðàò, ìàìà, ãіñòü ç іíøîãî 
ìіñòà, ñåëà), ìåòà âèñëîâëþâàííÿ (ïðî ùîñü ðîçïîâіñòè, ïîâіäîìèòè, ïåðåêîíà-
òè, âèïðàâäàòèñÿ òîùî).

Ó ðîçâèòêó óñíîãî (äіàëîãі÷íîãî, ìîíîëîãі÷íîãî) ìîâëåííÿ äîöіëüíî øèðîêî 
âèêîðèñòîâóâàòè ðîáîòó â ïàðàõ і íåâåëèêèõ ãðóïàõ, ÿêà äàє ìîæëèâіñòü âèñëîâè-
òèñü áіëüøîñòі ó÷íіâ êëàñó. Ïðè öüîìó âàæëèâî ïðèùåïëþâàòè øêîëÿðàì êóëü-
òóðó ñïіëêóâàííÿ, ÿêà âèÿâëÿєòüñÿ íå òіëüêè â äîðå÷íîìó âèêîðèñòàííі ôîðìóë 



ìîâëåííєâîãî åòèêåòó, à é â óìіííі óâàæíî ñëóõàòè ñïіâðîçìîâíèêà, ïðèçóïèíÿòè 
ñâîє ìîâëåííÿ, ùîá äàòè ìîæëèâіñòü âèñëîâèòèñü іíøîìó, ïîãîäæóâàòè âëàñíі 
ðåïëіêè ç òèì, ùî ñêàçàâ ñïіâðîçìîâíèê, â óìіííі ñêàçàòè éîìó äîáðå ñëîâî, âè-
ñëîâèòè êðèòè÷íå çàóâàæåííÿ â òàêіé ôîðìі, ùîá íіêîãî íå îáðàçèòè.

Ðîçâèâàþ÷è ïèñåìíå ìîâëåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ, ó÷èòåëü ìàє çàîõî÷óâà-
òè їõ çàíîòîâóâàòè ñâîї äóìêè, âðàæåííÿ, ïèñàòè ïðî òå, ùî їõ ñïðàâäі õâèëþє. 
Âàæëèâèì ôàêòîðîì є òàêà îðãàíіçàöіÿ ðîáîòè, çà ÿêîї ó òîãî, õòî ðîáèòü çàïèñè, 
áóëè á çàöіêàâëåíі ÷èòà÷і àáî ñëóõà÷і, ãîòîâі îáãîâîðèòè íàïèñàíå (ïåðåäóñіì éîãî 
çìіñò, à íå îãðіõè â ïîáóäîâі ðå÷åíü, ïðàâîïèñі). Ïðè öüîìó íåîáõіäíî çàîõî÷óâàòè 
øêîëÿðіâ óäîñêîíàëþâàòè, âèïðàâëÿòè, ïåðåïèñóâàòè ñâîї ðîáîòè.

Âàæëèâå ìіñöå â ñèñòåìі ðîáîòè íàä ðîçâèòêîì ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ 
âіäâîäèòüñÿ îêðåìèì óðîêàì ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ, ÿêі ðåêîìåíäóєòüñÿ 
ïðîâîäèòè îäèí ðàç íà äâà òèæíі: ó 2–4 êëàñàõ – öå îêðåìèé óðîê (17 ãîäèí íà 
ðіê), à â 1 êëàñі – ôðàãìåíò óðîêó ïðîòÿãîì 15–20 õâèëèí. Îñíîâíà ìåòà öèõ óðî-
êіâ ó 1 êëàñі — îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç òåìàòè÷íèìè ãðóïàìè ñëіâ («Íàâ÷àëüíå 
ïðèëàääÿ», «ßâèùà ïðèðîäè», «Ââі÷ëèâі ñëîâà» òà іí.); çáàãà÷åííÿ їõíüîãî ëåêñè÷-
íîãî çàïàñó ñëîâàìè — íàçâàìè ïðåäìåòіâ, îçíàê, äіé; ôîðìóâàííÿ óìіííÿ áóäó-
âàòè ç âèâ÷åíèìè ñëîâàìè ñëîâîñïîëó÷åííÿ і ðå÷åííÿ, ïîâ’ÿçóâàòè 2–3 ðå÷åííÿ ó 
çâ’ÿçíó ðîçïîâіäü. Ó 1 êëàñі çâ’ÿçíі âèñëîâëþâàííÿ áóäóþòüñÿ óñíî. Âàæëèâî, ùîá 
òåìè äëÿ íèõ áóëè öіêàâèìè äіòÿì, òîðêàëèñÿ ïîäіé ç їõíüîãî ïîâñÿêäåííîãî æèò-
òÿ. Óæå ç ïåðøîãî ðîêó íàâ÷àííÿ ñëіä ñïîíóêàòè ó÷íіâ äî âèñëîâëþâàííÿ âëàñíèõ 
äóìîê, ñâîїõ îöіííèõ ñóäæåíü, âèñíîâêіâ, ïîðàä òîùî.

Óðîêè ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ â 2 êëàñі ïðèñâÿ÷óþòü îçíàéîìëåííþ øêî-
ëÿðіâ іç âèðàæàëüíèìè çàñîáàìè ìîâè: ïîðіâíÿííÿìè, åïіòåòàìè, ìåòàôîðàìè (áåç 
óæèâàííÿ òåðìіíіâ). Ó÷íі ïîâèííі íàâ÷èòèñÿ ïðàâèëüíî їõ ðîçóìіòè і äîðå÷íî âæè-
âàòè ó ñâîєìó ìîâëåííі. Ó äðóãîêëàñíèêіâ òàêîæ ôîðìóþòüñÿ âìіííÿ ðåäàãóâàòè 
äåôîðìîâàíі ðå÷åííÿ і òåêñòè, áóäóâàòè ðîçïîâіäі, îïèñè çà ìàëþíêîì і çàïèòàí-
íÿìè, ñåðієþ ìàëþíêіâ, äàíèì ïî÷àòêîì, îïîðíèìè ñëîâàìè. Òâîð÷і ðîáîòè, ÿê 
ïðàâèëî, âèêîíóþòüñÿ óñíî. Îäíàê, ïî÷èíàþ÷è ç ІІ ñåìåñòðó, ó÷íÿì ïîòðіáíî ïðî-
ïîíóâàòè ñàìîñòіéíî çàïèñóâàòè â çîøèòè íåâåëèêі âèñëîâëþâàííÿ (3–4 ðå÷åííÿ).

Ó 3 êëàñі íà âñіõ óðîêàõ ðîçâèòêó çâ’ÿçíîãî ìîâëåííÿ â ó÷íіâ ôîðìóþòüñÿ 
óìіííÿ áóäóâàòè ïèñüìîâі âèñëîâëþâàííÿ. À ñàìå: ïåðåêàçè òåêñòіâ, ðîçïîâіäі, 
îïèñè, ìіðêóâàííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ïåâíèõ äîïîìіæíèõ ìàòåðіàëіâ — çàïèòàíü, 
îïîðíèõ ñëіâ, äàíîãî ïî÷àòêó, ïëàíó òîùî. Ïåðåä âèêîíàííÿì êîæíîї ïèñüìîâîї 
òâîð÷îї ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâèì ìàє áóòè ïіäãîòîâ÷èé åòàï óðîêó. Âіí ïåðåäáà÷àє 
ëåêñè÷íó ðîáîòó (òëóìà÷åííÿ çíà÷åííÿ îêðåìèõ ñëіâ, äîáіð ñèíîíіìіâ, âèðàæàëü-
íèõ çàñîáіâ ìîâè, îáðàçíèõ ñëіâ і ñëîâîñïîëó÷åíü òà іí.); ñêëàäàííÿ ïëàíó ìàéáóò-
íüîãî ïåðåêàçó ÷è òâîðó; іíøó ïіäãîòîâ÷ó ðîáîòó (ïîâòîðåííÿ ïðàâèë ïóíêòóà öії, 
ïðàâîïèñó îêðåìèõ ñëіâ, ñòðóêòóðè òåêñòó òîùî). Ó äîáîðі òåìàòèêè òåêñòіâ äëÿ 
ïåðåêàçіâ і ó÷íіâñüêèõ òâîðіâ íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè іíòåðåñè äіòåé, ïðàêòè÷íå 
ñïðÿìóâàííÿ òà âèõîâíå çíà÷åííÿ òåêñòіâ. Âàæëèâî íàâ÷èòè òðåòüîêëàñíèêіâ 
ïèñüìîâî âèñëîâëþâàòè ñâîє ñòàâëåííÿ äî òîãî, ïðî ùî âîíè ïèøóòü.

Ðîáîòà íà óðîêàõ ðîçâèòêó ìîâëåííÿ â 4 êëàñі ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
óìіíü ïèñàòè òâîðè íà îñíîâі ñâîїõ ñïîñòåðåæåíü, âðàæåíü âіä åêñêóðñії, ç îá-
ґðóíòóâàííÿì âëàñíîї äóìêè, àðãóìåíòàöієþ ñâîãî âèáîðó, âëàñíîþ îöіíêîþ ãå-
ðîїâ ïðî÷èòàíîãî òåêñòó ÷è ïåðåãëÿíóòîãî ôіëüìó òîùî. Çíà÷íà ÷àñòèíà óðîêіâ 
ðîçâèòêó ìîâëåííÿ âіäâîäèòüñÿ íà ôîðìóâàííÿ óìіíü ïèñàòè äîêëàäíèé ïåðåêàç 
òåêñòó, ìîæëèâå òàêîæ îçíàéîìëåííÿ ç іíøèìè âèäàìè ïåðåêàçіâ: ñòèñëèì, âè-
áіðêîâèì, òâîð÷èì. Ñêëàäàííÿ ïëàíó і íàïèñàííÿ òâîð÷îї ðîáîòè êîæíèé ó÷åíü 
çäіéñíþє ñàìîñòіéíî. Êîëåêòèâíî êëàñ ïðàöþє ëèøå íà ïіäãîòîâ÷îìó åòàïі óðîêó. 
Іíäèâіäóàëüíà äîïîìîãà â÷èòåëÿ ó ôîðìі êîíñóëüòàöії, äîäàòêîâîї іíñòðóêöії, ïî-
ðàäè ìîæëèâà îêðåìèì ó÷íÿì, ÿêі öüîãî ïîòðåáóþòü.

Îäíèì іç íàéâàæëèâіøèõ âèäіâ ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі, ðîáîòà íàä ÿêèì âіä-
áóâàєòüñÿ â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ, є ÷èòàííÿ. Ó 2–4 êëàñàõ äëÿ ðîáîòè ç ÷èòàííÿ 



âіäâåäåíî ñïåöіàëüíі óðîêè, àëå é íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè öüîìó âèäó ìîâëåí-
íєâîї äіÿëüíîñòі âàæëèâî ïðèäіëÿòè íàëåæíó óâàãó.

Íàñàìïåðåä òðåáà ìàòè íà óâàçі, ùî ó íàâ÷àííі ìîâè øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ òåêñòè, ðîáîòà íàä ÿêèìè ìàє ðîçïî÷èíàòèñÿ ç ÷èòàííÿ (âãîëîñ àáî ìîâ÷êè), 
ïîáіæíîї ïåðåâіðêè ðîçóìіííÿ é îáãîâîðåííÿ îêðåìèõ ôðàãìåíòіâ. Ñïåöèôіêîþ 
ðîáîòè ç ÷èòàííÿ íà óðîêàõ ìîâè є òå, ùî óâàãó äіòåé ñëіä îñîáëèâî ïðèâåðòàòè äî 
ïðàâèëüíîãî âèìîâëÿííÿ, çíà÷åííÿ ñëіâ; іíòîíàöії ðå÷åíü, ðіçíèõ çà ñòðóêòóðîþ; 
çìіñòîâîãî ïîäіëó ðå÷åíü çà äîïîìîãîþ ïàóç, ìåëîäèêè òà іí. Öі àñïåêòè çàëèøà-
þòüñÿ ó ñôåðі óâàãè і íà óðîêàõ ÷èòàííÿ, àëå òàì àêöåíòè ÷àñòêîâî ïåðåìіùóþòü-
ñÿ â áіê åëåìåíòàðíîãî ëіòåðàòóðîçíàâ÷îãî àíàëіçó.

Çàãàëîì ôîðìóâàííÿ, ðîçâèòîê íàâè÷îê ç óñіõ âèäіâ ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі, 
áóäó÷è ãîëîâíîþ ìåòîþ ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ, çàéìàє íå ìåíøå ïîëîâèíè íà-
â÷àëüíîãî ÷àñó íà óðîêàõ ìîâè.

III. Мовна змістова лінія

Ó÷íі îäåðæóþòü çàãàëüíі óÿâëåííÿ ïðî ìîâó ÿê çàñіá ñïіëêóâàííÿ, ïіçíàííÿ, 
âïëèâó; ïðî іñíóâàííÿ ó ñâіòі ðіçíèõ ìîâ (ñïîðіäíåíèõ і íåñïîðіäíåíèõ), ïðî äåð-
æàâíó ìîâó òà іíøі ìîâè, ùî ôóíêöіîíóþòü â Óêðàїíі.

Ïî÷àòêîâå íàâ÷àííÿ ìîâè ïåðåäáà÷àє ïðîïåäåâòè÷íó ðîáîòó ç ôîðìóâàííÿ ó 
øêîëÿðіâ çíàíü ïðî îäèíèöі ðіçíèõ ìîâíèõ ðіâíіâ (òåêñò, ðå÷åííÿ, ñëîâî â éîãî 
ëåêñè÷íîìó і ãðàìàòè÷íîìó çíà÷åííÿõ, çâóêè ìîâëåííÿ). 

Ñòðóêòóðóâàííÿ ðîçäіëіâ іç âèâ÷åííÿ çàçíà÷åíèõ ìîâíèõ îäèíèöü ó ïіäðó÷-
íèêàõ äëÿ 2–4 êëàñіâ ìîæå çäіéñíþâàòèñÿ ïî-ðіçíîìó, çà ïðèíöèïîì íàóêîâî 
îáґðóíòîâàíîї ìåòîäè÷íîї äîöіëüíîñòі.

Îñíîâíà óâàãà ìàє ïðèäіëÿòèñÿ ïðàêòè÷íèì àñïåêòàì: ðîáîòі íàä çíà÷åííÿì 
ñëîâà і êіëüêіñíîìó íàðîùóâàííþ ñëîâíèêîâîãî çàïàñó ó÷íіâ, çáàãà÷åííþ їõíüîãî 
ìîâëåííÿ ðіçíèìè ãðàìàòè÷íèìè ôîðìàìè, ðîçâèòêó âìіííÿ êîðèñòóâàòèñü ìîâ-
íèìè çàñîáàìè âіäïîâіäíî äî íîðì ëіòåðàòóðíîї ìîâè (îðôîåïі÷íèõ, ëåêñè÷íèõ, 
ãðàìàòè÷íèõ); óìіííþ àíàëіçóâàòè, îöіíþâàòè âëàñíó ìîâëåííєâó òâîð÷іñòü, óäî-
ñêîíàëþâàòè її.

Ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàíіñòü ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ âèÿâëÿєòüñÿ і â òîìó, ùî íà-
â÷àëüíі äîñÿãíåííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ ç ìîâè îöіíþþòüñÿ íå ñòіëüêè çà çíà-
ííÿìè ïðî ìîâó, ñêіëüêè çà ìîâíèìè âìіííÿìè: áóäóâàòè ðå÷åííÿ, ðіçíі çà ñòðóê-
òóðîþ (ïðîñòі і ñêëàäíі, ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè ðå÷åííÿ, çâåðòàííÿì òà іí.), çà 
ìåòîþ âèñëîâëþâàííÿ òà іíòîíàöієþ; óìіííÿ ïðàâèëüíî óòâîðþâàòè ôîðìè ñëîâà 
і áóäóâàòè ñëîâîñïîëó÷åííÿ; äîòðèìóâàòèñÿ íîðì ëåêñè÷íîї ñïîëó÷óâàíîñòі, íîðì 
âèìîâè, íàãîëîøóâàííÿ ñëіâ.

Âàæëèâèì íàâ÷àëüíèì óìіííÿì, ÿêå ïіäëÿãàє îáîâ’ÿçêîâîìó êîíòðîëþ, є 
âìіííÿ çàñòîñîâóâàòè óêðàїíñüêó àáåòêó (àëôàâіò) äëÿ âіäïîâіäíîãî ðîçòàøóâàííÿ 
ñïèñêіâ ñëіâ, êîðèñòóâàííÿ íàâ÷àëüíèìè ñëîâíèêàìè òà іíøîþ äîâіäêîâîþ ëіòå-
ðàòóðîþ.

Â îïàíóâàííі óêðàїíñüêîї ìîâè âàæëèâî âðàõîâóâàòè òå, ùî âîíà є íå òіëüêè 
ïðåäìåòîì íàâ÷àííÿ, à é çàñîáîì çàñâîєííÿ іíøèõ ïðåäìåòіâ øêіëüíîї ïðîãðàìè. 
Òîìó íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè íåîáõіäíî îïðàöüîâóâàòè і ìîâíèé ìàòåðіàë, 
ÿêèé âèêîðèñòîâóєòüñÿ íà óðîêàõ ç іíøèõ ïðåäìåòіâ, ùîá çàáåçïå÷èòè çàãàëüíó 
ìîâëåííєâó êóëüòóðó ó÷íіâ. Òàê, íà óðîêàõ ìîâè äîöіëüíî ðåãóëÿðíî ïðîïîíóâàòè 
äëÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü ñêëàäàííÿ ñëîâîñïîëó÷åíü, ðå÷åíü çі ñëіâ, ùî íàëåæàòü 
äî òèõ ÷àñòèí ìîâè, ïîãëèáëåíà ðîáîòà íàä ÿêèìè íå ïåðåäáà÷àєòüñÿ ïðîãðàìîþ 
ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ, àëå ÿêèìè ó÷íі ÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 1 êëàñó. Öå 
÷èñëіâíèêè â ðіçíèõ âіäìіíêàõ (äî øіñòäåñÿòè ï’ÿòè äîäàòè ï’ÿòü…), ïðèñëіâ-
íèêè, ïðèêìåòíèêè âèùîãî é íàéâèùîãî ñòóïåíіâ ïîðіâíÿííÿ (øâèäêî — øâèä-
øå — íàéøâèäøå; âåëèêèé — áіëüøèé — íàéáіëüøèé і ïîä.), çàéìåííèêè ðіçíèõ 
ðîçðÿäіâ (öåé, òîé, âñÿêèé, ñàìèé òà іí.).



Îäíèì іç âàæëèâèõ çàâäàíü ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ ìîâè є ôîðìóâàííÿ åëå-
ìåíòàðíèõ óìіíü îðôîãðàôі÷íî ïðàâèëüíî ïèñàòè ñëîâà, âæèâàòè ïóíêòóàöіéíі 
çíàêè.

Îñíîâîþ îðôîãðàôі÷íîї ãðàìîòíîñòі є âìіííÿ ñïіââіäíîñèòè ôîíåòè÷íèé і ãðà-
ôі÷íèé îáðàçè ñëîâà, ïîçíà÷àòè çâóêè ñëîâà âіäïîâіäíèìè áóêâàìè áåç їõ ïðî-
ïóñêіâ, çàìіí, âñòàâëÿíü і ïåðåñòàâëÿíü. Ó÷íі ïî÷àòêîâèõ êëàñіâ ìàþòü îâîëîäіòè 
öèìè óìіííÿìè і áåçïîìèëêîâî ïèñàòè ñëîâà çà ôîíåòè÷íèì ïðèíöèïîì. Êðіì 
òîãî, âîíè ìàþòü çàñâîїòè і ñàìîñòіéíî êîðèñòóâàòèñü ó ïðîöåñі ïèñüìà òèìè ïðà-
âèëàìè ïðàâîïèñó, àëãîðèòì çàñòîñóâàííÿ ÿêèõ є ïðîñòèì (1–2 êðîêè ó ìіðêó-
âàííі, íàïðèêëàä, óæèâàííÿ çíàêà ì’ÿêøåííÿ â êіíöі ñëîâà, ïðîïèñíîї ëіòåðè ó 
âëàñíèõ íàçâàõ; íàïèñàííÿ íå ç äієñëîâîì òîùî).

Іíøі ïðàâèëà, ÿêі ïåðåäáà÷àþòü ñêëàäíèé àëãîðèòì çàñòîñóâàííÿ, çàñâîþþòüñÿ 
íà ïðîïåäåâòè÷íîìó ðіâíі; îçíàéîìëåííÿ ç íèìè і їõ çàñòîñóâàííÿ çäіéñíþєòüñÿ ïіä 
êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ. Öå, íàïðèêëàä, ïðàâèëà ïðî íàïèñàííÿ ñëіâ іç íåíàãîëîøå-
íèìè ãîëîñíèìè [å], [è], äçâіíêèìè і ãëóõèìè ïðèãîëîñíèìè, ÿêі ïіääàþòüñÿ âçàєì-
íіé àñèìіëÿöії, ïðàâîïèñó íåíàãîëîøåíèõ âіäìіíêîâèõ òà îñîáîâèõ çàêіí÷åíü òà іí.

Äî òåêñòіâ êîíòðîëüíèõ і ïåðåâіðíèõ ðîáіò íà çíàííÿ ïðàâèë, ùî ïåðåäáà÷à-
þòü ïåâíèé àëãîðèòì çàñòîñóâàííÿ, âíîñÿòüñÿ òіëüêè òі ñëîâà, ÿêі ïîïåðåäíüî 
áóëè îïðàöüîâàíі íà óðîêàõ ó ðіçíèõ âèäàõ íàâ÷àëüíèõ çàâäàíü.

Âàæëèâîþ ÷àñòèíîþ ðîáîòè ç îðôîãðàôії â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ є çàñâîєííÿ 
ñïèñêó ñëіâ, âèìîâó і íàïèñàííÿ ÿêèõ øêîëÿðі ìàþòü çàïàì’ÿòàòè. Ïåðåâіðêà 
çàñâîєííÿ öèõ ñëіâ (çà ïîïåðåäíі і ïîòî÷íèé ðîêè íàâ÷àííÿ) є îáîâ’ÿçêîâîþ ÷àñ-
òèíîþ êîíòðîëþ çà ñôîðìîâàíіñòþ ïðàâîïèñíèõ óìіíü.

Ðîáîòà íàä ïðàâîïèñîì îõîïëþє òàêîæ çàñâîєííÿ ïðàâèë âèêîðèñòàííÿ çàçíà-
÷åíèõ ó ïðîãðàìàõ ïóíêòóàöіéíèõ çíàêіâ.

Âèçíà÷àëüíèì óìіííÿì, ÿêå ìàє áóòè ñôîðìîâàíå íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі íà-
â÷àííÿ ìîâè, є îðôîãðàôі÷íà і ïóíêòóàöіéíà çіðêіñòü: áà÷èòè â òåêñòі îñîáëèâîñòі 
ãðàôі÷íîї ôîðìè ñëîâà, ïîìі÷àòè ïóíêòóàöіéíі çíàêè ó ïðîñòèõ âèïàäêàõ, óñâі-
äîìëþâàòè їõ ðîëü ó ðå÷åííі, à òàêîæ ñàìîñòіéíî âèïðàâëÿòè äîïóùåíі ïîìèëêè, 
çіñòàâëÿþ÷è íàïèñàíå çі çðàçêîì. Öå óìіííÿ ôîðìóєòüñÿ ó ïðîöåñі âèêîíàííÿ 
øêîëÿðàìè ñèñòåìè âіäïîâіäíèõ âïðàâ íà ñïèñóâàííÿ, ðіçíèõ âèäіâ íàâ÷àëüíèõ 
äèêòàíòіâ, ó ðîáîòі íàä ïîìèëêàìè.

Âàæëèâèì ñêëàäíèêîì ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ ìîâè є ôîðìóâàííÿ ãðàôі÷íèõ 
íàâè÷îê, òåõíіêè ïèñüìà. Íåîáõіäíî ïðàãíóòè, ùîá ïèñüìî ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ 
áóëî îõàéíèì, ðîçáіðëèâèì; éîãî øâèäêіñòü ìàє çàäîâîëüíÿòè íàâ÷àëüíі ïîòðåáè 
ó÷íіâ ç óðàõóâàííÿì їõíіõ іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé.

Ðîáîòà íàä êàëіãðàôієþ, òåõíіêîþ ïèñüìà íå îáìåæóєòüñÿ ïåðіîäîì íàâ÷àííÿ 
ãðàìîòè, à ïðîäîâæóєòüñÿ â íàñòóïíèõ êëàñàõ. Óâàãà äî öüîãî àñïåêòó ïèñüìà 
íåîáõіäíà íå òіëüêè ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ øêîëÿðàìè ñïåöіàëüíèõ âïðàâ ó íàïèñàí-
íі îêðåìèõ ëіòåð, їõ åëåìåíòіâ, áóêâîñïîëó÷åíü, ñëіâ, à é ïіä ÷àñ âèêîíàííÿ âñіõ 
іíøèõ ïèñüìîâèõ ðîáіò (ñïèñóâàííÿ, ïèñüìî ïіä äèêòóâàííÿ, ç ïàì’ÿòі òà іí.).

Âàæëèâèì çàâäàííÿì ó÷èòåëÿ є ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ óìіííÿ ïèñàòè íà äîøöі 
ç îðієíòàöієþ íà її ïëîùèíó, ðåãóëþâàòè ðîçìіðè áóêâ, äîòðèìóâàòèñÿ ãîðèçîí-
òàëüíîñòі ðÿäêіâ, äîöіëüíî ðîçòàøîâóâàòè ìàòåðіàë òîùî.

Ðîáîòà ç ïèñüìà ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ êóëüòóðè îôîðìëåííÿ 
ïèñüìîâèõ ðîáіò (âіäñòóï âіä ïîïåðåäíüîї ðîáîòè ÷è âіä âåðõíüîãî êðàþ ñòîðіíêè, 
ðîçòàøóâàííÿ íà ðÿäêó çàãîëîâêà, äîòðèìàííÿ àáçàöіâ, ïîëіâ, îõàéíіñòü ïіäêðåñ-
ëåíü, âèïðàâëåíü òîùî).

IV. Соціокультурна змістова лінія

Ðåàëіçàöіÿ çìіñòó ñîöіîêóëüòóðíîї ëіíії ïåðåäáà÷àє çàãàëüíîêóëüòóðíèé ðîç-
âèòîê ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ і їõíþ ïіäãîòîâêó äî æèòòєäіÿëüíîñòі â óêðàїíñüêî-
ìó ñîöіóìі. Çàãàëüíîêóëüòóðíèé ðîçâèòîê çäіéñíþєòüñÿ øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ 
ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè íàðîäîçíàâ÷îãî ìàòåðіàëó; òåêñòіâ, ó ÿêèõ 
ðîçêðèâàþòüñÿ ñòîðіíêè іñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî Óêðàїíè; іíôîðìàöії ïðî âіäîìèõ 
óêðàїíöіâ ìèíóëîãî і ñüîãîäåííÿ; ïіäãîòîâêè і çàëó÷åííÿ äіòåé äî ïðîâåäåííÿ 
íàðîäíèõ òà ðåëіãіéíèõ ñâÿò, îáðÿäіâ, îçíàéîìëåííÿ ç іñòîðієþ їõ âèíèêíåííÿ; 



âèêîðèñòàííÿ òåêñòіâ íà ìîðàëüíî-åòè÷íó òåìàòèêó äëÿ ïîáóäîâè ïåðåêàçіâ, ðå-
ïðîäóêöіé êàðòèí äëÿ íàïèñàííÿ òâîðіâ çà êàðòèíîþ òîùî.

Ïіäãîòîâêà äî æèòòÿ â óêðàїíñüêîìó ñîöіóìі ïåðåäáà÷àє çàñâîєííÿ ó÷íÿìè íà-
çâè ðіäíîї äåðæàâè òà її ñòîëèöі, îçíàéîìëåííÿ ç äåðæàâíèìè ñèìâîëàìè Óêðàї-
íè, óñâіäîìëåííÿ çíà÷åííÿ äåðæàâíîї ìîâè, ÿêîþ â íàøіé äåðæàâі є óêðàїíñüêà, 
âèõîâàííÿ ïàòðіîòè÷íèõ ïî÷óòòіâ, òîëåðàíòíå ñòàâëåííÿ äî іíøèõ íàöіé, ÿêі ïðî-
æèâàþòü â Óêðàїíі, і їõíіõ ìîâ.

Íàëåæíå ìіñöå íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè ïîâèííî çàéìàòè âèêîðèñòàííÿ 
êðàєçíàâ÷îãî é îñîáëèâî ëіíãâîêðàєçíàâ÷îãî ìàòåðіàëó. Ó ïðîöåñі îïðàöþâàííÿ 
ìàëèõ ôîëüêëîðíèõ ôîðì äîöіëüíî ïðîïîíóâàòè øêîëÿðàì çàïèñóâàòè óñòàëåíі 
âèñëîâè, ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, ñïіâàíêè, ÿêі âæèâàþòü ó ñâîєìó ìîâëåííі ìåø-
êàíöі ðіäíîãî êðàþ. Äëÿ ïîáóäîâè çâ’ÿçíèõ âèñëîâëþâàíü âàðòî îáèðàòè òåìàòè-
êó, ïîâ’ÿçàíó ç ðіäíîþ ìіñöåâіñòþ: ñêëàäàòè îïèñè ðіäíîї ïðèðîäè, ïèñàòè ïðî 
ïîäії і ëþäåé òîãî ìіñòà ÷è ñåëà, â ÿêîìó äіòè ïðîæèâàþòü, òîùî.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ïîâåäіíêè â ñіì’ї äîöіëüíî îçíàéîìëþâàòè ó÷íіâ ç 
óêðàїíñüêèìè òðàäèöіÿìè â ðîäèííèõ ñòîñóíêàõ, òðàäèöіéíèìè ôîðìàìè çâåðòàííÿ 
÷ëåíіâ ðîäèíè îäèí äî îäíîãî, çі ñòàâëåííÿì äî ñòàðøèõ і ìîëîäøèõ ÷ëåíіâ ñіì’ї.

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ óñïіøíîї àäàïòàöії â øêіëüíîìó ñåðåäîâèùі äіòåé ïîòðіáíî 
â÷èòè ñïіëêóâàòèñÿ ç ó÷èòåëÿìè, îäíîêëàñíèêàìè, ñòàðøèìè і ìîëîäøèìè øêî-
ëÿðàìè, çі ñëóæáîâèì ïåðñîíàëîì øêîëè; äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë ïîâåäіíêè íà 
óðîöі і ïåðåðâі, â êëàñі, êîðèäîðі, ñïîðòçàëі, їäàëüíі, àêòîâіé çàëі, íà ñòàäіîíі, 
ïîäâіð’ї øêîëè òîùî.

Íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè äîöіëüíî ãîòóâàòè ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ äî âèêî-
íàííÿ ñîöіàëüíèõ ðîëåé: ÷èòà÷à áіáëіîòåêè, ãëÿäà÷à òåàòðó ÷è êіíîòåàòðó, ïî-
êóïöÿ, ïіøîõîäà, ïàñàæèðà, ïåðåõîæîãî, âіäâіäóâà÷à ðіçíîìàíіòíèõ êóëüòóðíèõ 
çàõîäіâ òà іí. Ç öієþ ìåòîþ ñëіä âèêîðèñòîâóâàòè òåêñòè, ó ÿêèõ ìîâèòüñÿ ïðî 
ïîâåäіíêó ëþäåé ó ãðîìàäñüêèõ ìіñöÿõ, ç îáîâ’ÿçêîâèì àíàëіçîì äіé ïåðñîíàæіâ 
òåêñòіâ. Äëÿ âïðàâëÿííÿ ó÷íіâ ó ïðàâèëüíîìó і äîðå÷íîìó âæèâàííі ôîðìóë ìîâ-
ëåííєâîãî åòèêåòó òà ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ åòèêè ñïіëêóâàííÿ їì 
ïðîïîíóþòü ñêëàäàòè äіàëîãè çà ñèòóàòèâíèìè ìàëþíêàìè, ñëîâåñíî îïèñàíèìè 
ñèòóàöіÿìè íà òåìè: «Ó òåàòðі», «Íà âèñòàâöі», «Ó ìàãàçèíі», «Íà âóëèöі», «Ó 
òðàíñïîðòі», «Â їäàëüíі», «Ó ãîñòÿõ» і ïîäіáíі.

V. Діяльнісна змістова лінія

Äіÿëüíіñíà ëіíіÿ ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ â ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çàãàëüíîíàâ-
÷àëüíèõ óìіíü і íàâè÷îê:

  íàâ÷àëüíî-îðãàíіçàöіéíèõ (ðîçóìіòè âèçíà÷åíó â÷èòåëåì ìåòó íàâ÷àëüíîї äі-
ÿëüíîñòі, îðãàíіçîâóâàòè ðîáî÷å ìіñöå, ðàöіîíàëüíî ðîçïîäіëÿòè ÷àñ, ïëàíóâà-
òè ïîñëіäîâíіñòü âèêîíàííÿ çàâäàííÿ, îðãàíіçîâóâàòè íàâ÷àëüíó äіÿëüíіñòü ó 
âçàєìîäії ç іíøèìè її ó÷àñíèêàìè (ó ïàðі, ìàëіé ãðóïі);

  íàâ÷àëüíî-іíôîðìàöіéíèõ (ñàìîñòіéíî ïðàöþâàòè ç ïіäðó÷íèêîì, øóêàòè íîâó 
іíôîðìàöіþ ç ðіçíèõ äæåðåë, êîðèñòóâàòèñÿ äîâіäíèêîâîþ ëіòåðàòóðîþ, çî-
ñåðåäæåíî ñëóõàòè ìàòåðіàë, çâ’ÿçíî, ïîñëіäîâíî, äîêàçîâî âіäïîâіäàòè, âåñòè 
äіàëîã);

  íàâ÷àëüíî-іíòåëåêòóàëüíèõ і òâîð÷èõ (àíàëіçóâàòè ìîâíі ÿâèùà, ïîðіâíþâà-
òè, âèäіëÿòè ãîëîâíå, óçàãàëüíþâàòè, âñòàíîâëþâàòè і ïîÿñíþâàòè ïðè÷èíîâî-
íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè, âèëó÷àòè çàéâå, ãðóïóâàòè é êëàñèôіêóâàòè çà ïåâíèìè 
îçíàêàìè, âèñëîâëþâàòè àðãóìåíòîâàíі êðèòè÷íі ñóäæåííÿ, äîâîäèòè âëàñíó 
äóìêó, ïåðåíîñèòè çíàííÿ і ñïîñîáè äіÿëüíîñòі â íîâі îáñòàâèíè, çàñòîñîâóâàòè 
àíàëîãіþ);

  êîíòðîëüíî-îöіííèõ (âèêîðèñòîâóâàòè ðіçíі ñïîñîáè ïåðåâіðêè òà êîíòðîëþ 
ñâîєї äіÿëüíîñòі, çíàõîäèòè і âèïðàâëÿòè ïîìèëêè, îöіíþâàòè âëàñíі íàâ÷àëü-
íі äîñÿãíåííÿ).
Öÿ ðîáîòà çäіéñíþєòüñÿ ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії іíøèõ çìіñòîâèõ ëіíіé øëÿõîì íà-

ñòàíîâ ó÷èòåëÿ, âèêîðèñòàííÿ ðіçíèõ àëãîðèòìіâ íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі, ïàì’ÿòîê, 
çðàçêіâ, іíñòðóêöіé, çàñòîñóâàííÿ ïàðíèõ і ãðóïîâèõ ôîðì ðîáîòè, іíòåðàêòèâíèõ 
ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ íàâ÷àííÿ òîùî.



1 КЛАС
238 годин (7 годин на тиждень)

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñèíõðîííîñòі ó íàâ÷àííі ÷èòàííÿ é ïèñüìà â áóêâàðíèé ïå-
ðіîä äîöіëüíî çäіéñíèòè ðîçïîäіë ãîäèí ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó íå çà ñåìå-
ñòðàìè, ÿê ó 2–4 êëàñàõ, à çà òèæíÿìè: íà îäíîìó òèæíі ïëàíóâàòè 4 ãîäèíè íà 
÷èòàííÿ і 3 ãîäèíè íà ïèñüìî, à íà íàñòóïíîìó òèæíі — 3 ãîäèíè íà ÷èòàííÿ і 
4 ãîäèíè íà ïèñüìî. Ó ðåçóëüòàòі ÷àñ, âіäâåäåíèé íà ÷èòàííÿ і ïèñüìî, áóäå ðîç-
ïîäіëåíî ïîðіâíó.

Ïðîöåñ íàâ÷àííÿ ãðàìîòè â 1 êëàñі ïîäіëÿєòüñÿ íà òðè ïåðіîäè: äîáóêâàðíèé, 
áóêâàðíèé і ïіñëÿáóêâàðíèé. Çàëåæíî âіä ïîïåðåäíüîї ïіäãîòîâêè øêîëÿðіâ, ó÷è-
òåëü ìîæå ñàìîñòіéíî âèçíà÷àòè òðèâàëіñòü áóêâàðíîãî ïåðіîäó.

Ó äîáóêâàðíèé ïåðіîä íåîáõіäíî:
  ðîçâèâàòè óñíå ìîâëåííÿ ïåðøîêëàñíèêіâ (óìіííÿ ñëóõàòè é ðîçóìіòè óñíі âè-
ñëîâëþâàííÿ, ãîâîðèòè);

  ôîðìóâàòè åëåìåíòàðíі àíàëіòèêî-ñèíòåòè÷íі âìіííÿ ó ðîáîòі íàä òåêñòîì, ðå-
÷åííÿì, ñëîâîì, çâóêàìè ìîâëåííÿ;

  ãîòóâàòè ó÷íіâ äî ïèñüìà.
Ïðîòÿãîì áóêâàðíîãî ïåðіîäó ïåðøîêëàñíèêè îâîëîäіâàþòü ïî÷àòêîâèìè óìіí-

íÿìè ÷èòàòè çà áóêâàðåì, ïèñàòè â çîøèòàõ іç äðóêîâàíîþ îñíîâîþ і â çîøèòàõ іç 
ñіòêîþ äëÿ 1 êëàñó. Êðіì öüîãî, ïðîäîâæóєòüñÿ ðîáîòà ç ðîçâèòêó óñíîãî ìîâëåííÿ.

Ïіñëÿáóêâàðíèé ïåðіîä ïðèçíà÷åíèé äëÿ âäîñêîíàëåííÿ óìіííÿ ÷èòàòè, ïèñà-
òè, ðîáèòè åëåìåíòàðíі àíàëіòèêî-ñèíòåòè÷íі îïåðàöії ç îäèíèöÿìè ðіçíèõ ìîâ-
íèõ ðіâíіâ, äëÿ ðîçâèòêó óñíîãî ìîâëåííÿ, âèêîíàííÿ çàâäàíü і âïðàâ іç ÷èòàííÿ 
òà ïèñüìà çà ïіäðó÷íèêîì (íàâ÷àëüíèì ïîñіáíèêîì), ÿêèé ãîòóє ó÷íіâ äî âèâ÷åí-
íÿ ó 2 êëàñі îêðåìèõ êóðñіâ — óêðàїíñüêîї ìîâè і ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ.

І. Навчання грамоти

Учень/учениця:
має уявлення про номінативну роль слова; 
розрізнює назви істот і неживих предметів; 
розпізнає слова — назви ознак, дій, ста-
вить до них питання; позначає слова умов-
ними значками;
виокремлює речення з мовного потоку; 
аналізує їх за кількістю слів;
будує графічні схеми речень;
складає речення за поданою графічною 
схемою;
вимовляє слова по складах;
визначає на слух склад, який вимовляється 
з більшою силою голосу;
має уявлення про мовні і немовні звуки;
розрізнює голосні і приголосні звуки, твер-
ді і м’які приголосні; умовно позначає їх на 
письмі;
робить звуковий аналіз простих за звуко-
вою будовою слів; будує їх звукову схему, 
використовуючи умовні позначення звуків

Практичне ознайомлення зі словами — на-
звами предметів, ознак, дій, граматичними 
питаннями до них.
Розрізнення назв предметів за питаннями 
хто це? що це?
Умовне позначення слів.
Практичне ознайомлення з реченням.

Спосіб умовного позначення речень.
Складання речень за заданою графічною 
схемою.
Поділ слів на склади.
Поняття про наголос, наголошений склад.

Мовні і немовні звуки.
Уявлення про голосні і приголосні звуки, 
тверді і м’які приголосні, умовне позначен-
ня їх на письмі.
Звуковий аналіз простих за звуковою будо-
вою слів. Побудова звукової схеми слів.
Позначення звуків буквами

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1. Навчання читати

Добукварний період (14 годин)



Ознайомлення з буквами, які позначають 
голосні і приголосні звуки.
Навчання основного прийому читання пря-
мого складу з орієнтацією на букву, що по-
значає голосний звук.
Практичне ознайомлення зі способами по-
значення м’якості приголосних звуків.
Ознайомлення з апострофом (’). Викорис-
тання апострофа для того, щоб показати, 
що наступні за ним букви я, ю, є, ї позна-
чають два звуки: [й] + відповідний голосний.
Ознайомлення з буквами та буквосполу-
ченнями ґ, щ, дж, дз і їх звуковими значен-
нями. Читання слів із ними.
Читання слів із поступовим ускладненням 
їх звуко-складової структури.
Складове читання і читання цілими сло-
вами.
Навичка миттєвого впізнавання найбільш 
уживаних у букварі слів, що складаються з 
2–4 літер (ти, де, та, так, дім, хто, мама, 
вона, стіл, брат) і коротких словосполу-
чень (я був, я і ти і под.).
Читання речень, коротких текстів із вивче-
ними буквами. Правильне інтонування ре-
чень, у кінці яких стоять різні розділові зна-
ки. Практичне засвоєння розділових знаків: 
крапка, кома, знак питання, знак оклику.

Після вивчення букваря уроки читання бу-
дуються на основі навчального матеріалу, 
призначеного для удосконалення основних 
якостей читацької навички — усвідомле-
ності, правильності, виразності, а також 
швидкості, наближеної до повільної зв’язної 
розповіді.
Читання текстів, які супроводжуються різ-
номанітними навчальними завданнями, 
спрямованими на вдосконалення читацької 
навички й усвідомлення прочитаного тек-
сту, підготовку учнів до роботи в 2 класі за 
Читанкою

Учень/учениця:
впізнає і розрізнює букви на позначення го-
лосних і приголосних звуків;
читає прямі склади типу «ПГ», «ПГ»;
читає склади і слова з буквами і, я, ю, є, ь 
у різних позиціях: на початку слова, складу, 
після букв на позначення приголосних звуків;
читає слова з апострофом;

читає слова з буквами українського алфа-
віту і буквосполученнями — ґ, щ, дж, дз;

читає слова складами (окремі слова не-
складної структури — цілком);

читає букварні тексти цілими словами 
(окремі слова ускладненої структури — за 
одиницями читання), правильно інтонуючи 
речення, різні за метою висловлювання 
та інтонацією — розповідні, питальні, спо-
нукальні, окличні (без уживання термінів) 
з орієнтацією на відповідні розділові знаки

Учень/учениця:
читає доступні тексти правильно, виразно, 
усвідомлюючи їх зміст;

дотримується швидкості читання, набли-
женої до повільної зв’язної розповіді;

розуміє й адекватно виконує короткі ін-
струкції до навчальних завдань у підручни-
ку та запропонованих учителем (для вико-
нання індивідуально, в парах, у групах)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Післябукварний період (29 годин)

Букварний період (76 годин)



Посадка учня під час письма.

Положення ручки (олівця) в руці під час 
письма.

Розташування зошита на парті під час пись-
ма.

Рух пальців під час зображення графічних 
фігур.
Рух кисті і передпліччя уздовж рядка у про-
цесі виконання графічних вправ.

Зображення ліній і фігур, штрихування, 
розфарбовування.
Зображення ліній, схожих на елементи 
букв.

Орієнтування на сторінці зошита та в гра-
фічній сітці

Комунікативна спрямованість процесу 
письма.

Відомості про рукописні букви та пунктуа-
ційні знаки.

Правила поєднання елементів букв.

Правила письма малих і великих букв.
Типи поєднань малих букв. Типи поєднань 
великих і малих букв.
Позначення звуків, сприйнятих на слух, від-
повідними рукописними буквами.
Списування з рукописного і друкованого 
текстів.

Учень/учениця:
свідомо приймає правильну позу перед по-
чатком письма;
показує правильне положення ручки в руці, 
тримає її великим, середнім і вказівним 
пальцями;
кладе правильно зошит на парту перед по-
чатком письма і зберігає таке його поло-
ження у процесі письма;
правильно рухає пальцями під час зобра-
ження невеликих фігур, розфарбовування;
рухає знаряддя письма уздовж рядка за до-
помогою кисті і передпліччя на мізинному 
пальці;

показує верхню, нижню, ліву, праву сторони 
сторінки; початок, середину, кінець рядка;
проводить лінії: вертикальні, горизонталь-
ні, похилі (ліворуч, праворуч) ;
зображує прямі, ламані, хвилясті, петель-
ні лінії перервними і неперервними (у міру 
можливого) рухами руки;
правильно пише прямі з верхнім і нижнім 
заокругленнями, верхні та нижні петлі, ова-
ли, півовали;
знаходить і показує всі лінії графічної сітки 
зошита (верхня і нижня рядкові лінії, між-
рядкова, похила)

Учень/учениця:
розрізнює друковане і рукописне письмо;
пояснює важливість рукописного письма, 
необхідність його естетичного вигляду;
впізнає і називає за алфавітом малі і вели-
кі рукописні букви; пише їх із дотриманням 
правильної форми, висоти, ширини;
поєднує безвідривно елементи букв при-
родного злиття; букви за типами поєднань: 
верхнє, середнє, нижнє;
пише слова зв’язно, ритмічно, з однаковим 
нахилом букв;

розташовує слова і речення в основному 
рядку;
списує склади, слова, речення з рукописно-
го і друкованого тексту;

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Навчання письма. Графічні навички письма. Техніка письма. 
Культура оформлення письмових робіт

Добукварний період (14 годин)

Букварний період (76 годин)



пише під диктування склади, слова, речен-
ня;
називає і вживає на письмі пунктуаційні 
знаки: крапку, кому, тире, знаки оклику і пи-
тання;
дотримується гігієнічних вимог у процесі 
письма

Учень/учениця:
списує друкований і рукописний текст, до-
тримуючись каліграфічних вимог; виконує 
мовні завдання — фонетико-графічні, лек-
сичні, граматичні;
пише під диктування слова, речення із 
3–4 слів (з урахуванням службових слів), у 
яких написання не розходиться зі звучан-
ням, зв’язний текст, у якому написання слів 
відповідає вимові (інші слова записуються 
на дошці або продиктовуються орфогра-
фічно)

Учень/учениця:
розрізнює сприйняті на слух мовні одиниці: 
звуки, склади, слова, словосполучення;
встановлює кількість почутих звуків, скла-
дів у словах, слів у реченнях;
виявляє серед звуків, складів, слів ті, які є 
«зайвими», відповідають зазначеним при-
кметам, наприклад, починаються певним 
звуком і под.;
слухає і розуміє усне висловлювання (сю-
жетний текст), звучання якого триває до 
1 хвилини (80–100 слів);
виокремлює в почутому слова із заданими 
ознаками (на початку року — після кількох 
прослуховувань, у кінці — після одного-
двох);
фіксує початок і кінець тексту;
визначає на слух кількість речень (2–4) у 
тексті; кількість слів у реченні (до 4 слів);
відповідає на запитання за змістом про-
слуханого (хто? що? де? коли? як?);
розповідає, про що мовиться у тексті, який 
прослуховується;
висловлює співпереживання з діючими 
особами у процесі слухання тексту;
виконує навчальні та ігрові дії відповідно до 
прослуханої інструкції

Письмо під диктування.

Функції пунктуаційних знаків.

Робота у зошиті без друкованої основи

Використання набутих умінь і навичок пись-
ма (охоплюючи правописну грамотність) 
для різного виду письмових робіт.

Робота у звичайному зошиті із сіткою 
№ 1 (без друкованої основи)

Сприймання на слух матеріалу, що скла-
дається з кількох звуків, складів, слів, сло-
восполучень, виявлення серед них тих, які 
відповідають зазначеним прикметам.

Сприймання на слух, розуміння, запа м’ято-
вування з 1–2 прослуховувань змісту неве-
ликих (за складністю подібних до буквар-
них) текстів, що належать до художнього й 
розмовного стилів (казка, розповідь, вірш).

Сприймання на слух інструкцій, що стосу-
ються виконання навчальних дій чи ігрових 
завдань

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

ІІ. Мовленнєва змістова лінія

1. Аудіювання — слухання-розуміння усного мовлення (протягом року)

Післябукварний період (29 годин)



Учень/учениця:
регулює дихання, силу голосу і темп мов-
лення у процесі виконання навчальних за-
вдань;
читає напам’ять до 5 віршів (із Букваря 
або інших джерел);
відтворює за зразком інтонацію речень, 
різних за метою висловлювання;
відтворює в особах (з іншим учнем або 
вчителем) прослуханий діалог;
формулює запитання за змістом прослуха-
ного тексту чи іншим джерелом інформації;
відповідає на поставлене запитання;

уважно слухає співрозмовника й адекват-
но відповідає на його запитання, самостій-
но формулює репліки (запитання) до спів-
бесідника за змістом попередньо підготов-
леної короткої розмови на добре знайому 
тему;

повторює услід за вчителем зразок 
зв’язного висловлювання зі збереженням 
змісту та інтонаційних особливостей ви-
словлювання;
переказує сюжетний текст букварного типу;

самостійно будує зв’язне висловлювання 
за поданим початком і малюнком (ілюстра-
цією, серією малюнків), на основі прослуха-
ного тексту або випадку з життя

Учень/учениця:
висловлюється про значення вміння чита-
ти в житті людини і прагне опанувати його;
читає вголос у темпі 20–30 слів за хвили-
ну доступні тексти цілими словами (окремі 
слова ускладненої структури — за одини-
цями читання);
розуміє зміст прочитаного;
правильно інтонує речення, різні за метою 
висловлювання та інтонацією, відповідно 
до розділових знаків

Формування уміння регулювати дихання, 
силу голосу, темп мовлення.

Читання напам’ять віршів, загадування за-
гадок, промовляння скоромовок тощо.

Відтворення (за ролями) діалогів із прослу-
ханих казок, розповідей.
Побудова запитань і відповідей на них за 
прослуханим чи прочитаним текстом, ма-
люнком, діафільмом, навчальною ситуаці-
єю у класі та ін.
Складання, розігрування діалогів за те-
мами, близькими до життєвого досвіду ді-
тей, — після попередньої підготовки (об-
говорення змісту, робота зі словом, слово-
сполученням, етикетними мовленнєвими 
формулами, що використовуються у діало-
гах).
Повторення зразка зв’язного висловлюван-
ня, пропонованого вчителем.

Переказування невеликого прослуханого 
тексту з опорою на подані словосполучен-
ня, запитання, план (на початку року вчи-
тель пропонує зазначену вище допомогу 
усно, а в кінці року — і в письмовій формі).
Побудова зв’язного висловлювання за по-
даним початком і малюнком (серією малюн-
ків), на основі прослуханого тексту, випадку 
з життя

Роль уміння читати в житті школярів і до-
рослих людей.

Усвідомлене читання доступних текстів

Правильне інтонування речень, у кінці яких 
стоять різні розділові знаки

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Читання (протягом року)

2. Говоріння (протягом року)



Учень/учениця:
практично розрізняє, називає структурні 
елементи дитячої книжки: обкладинка, ко-
рінець, сторінка; виділяє, показує на обкла-
динці та в середині книжки назву (заголо-
вок) твору, прізвище автора (письменника), 
ілюстрації;

правильно називає книжку (твір): спочатку 
прізвище письменника, потім назву (заголо-
вок);
розглядає дитячу книжку (ілюстрації, назву, 
прізвище письменника); висловлює припу-
щення (кілька слів), про що може розповісти 
ця книжка;
практично розрізняє дитячі періодичні ви-
дання: газету, журнал; правильно називає 
1–2 дитячі журнали (наприклад, «Малятко», 
«Пізнайко»);
пояснює, для чого існують бібліотека, чи-
тальна зала, книжкова виставка, хто допо-
магає вибрати книжку в бібліотеці;
дотримується (під керівництвом учите-
ля) правил збереження дитячої книжки, гі-
гієни читання-розглядання, елементарних 
правил поведінки в бібліотеці

Учень/учениця:
розрізнює види письма: друкованого, руко-
писного, малюнкового; розуміє їх значення 
для спілкування між людьми на відстані і в 
часі;

добирає і записує (з допомогою вчителя) 
назву малюнка;
складає, записує (самостійно та з допомо-
гою вчителя) речення за ілюстраціями, на-
вчальною ситуацією, створеною вчителем

Учень/учениця:
розрізнює усні і письмові висловлювання, 
текст;
обирає з поданих або добирає самостійно 
заголовок до тексту букварного типу;

Практичне ознайомлення учнів зі змістом 
понять: письменник, його прізвище, назва 
(заголовок) книжки (твору), малюнок (ілю-
страція), обкладинка, написи на ній, корі-
нець, сторінка.

Формування умінь правильно називати 
книжку (твір): спочатку прізвище письмен-
ника, потім назву.
Формування початкових умінь читати-роз-
глядати дитячу книжку.

Ознайомлення школярів із періодичними 
виданнями (дитяча газета, журнал).

Практичне ознайомлення учнів із понят-
тями: бібліотека, бібліотекар, читальна 
зала.
Ознайомлення школярів з основними пра-
вилами гігієни читання-розглядання, із пра-
вилами збереження книжки, правилами по-
ведінки в бібліотеці

Уявлення про те, що письмо є важливим ви-
находом, який дає змогу передавати інфор-
мацію на відстані, зберігати її тривалий час.
Переваги письма перед іншими засобами 
передачі інформації (жести, умовні знаки, 
звукові сигнали та ін.).
Роль уміння писати в житті людей. Перева-
ги грамотної людини над неграмотною.
Добір і записування назви малюнків.

Складання і записування речень за ілю-
страціями, навчальною ситуацією, подіями 
з життя тощо

Усні й письмові висловлювання, текст.

Зміст, заголовок тексту; відповідність заго-
ловка змістові тексту.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

ІІІ. Мовна змістова лінія

1. Текст. Речення. Слово (протягом року)

4. Письмо (протягом року)

Робота з дитячою книжкою



визначає кількість речень у тексті (з 2–4 ре-
чень); виявляє їх межі за графічними орієн-
тирами;

інтонаційно правильно вимовляє (читає) 
речення, різні за метою висловлювання, і 
відповідно оформляє їх на письмі;
упізнає речення за певною комунікативною 
ознакою (містить запитання, прохання, по-
бажання та ін.);

визначає кількість слів у реченні, яке скла-
дається з 1–4 слів (на слух під час читання);
складає графічні схеми простих речень (до 
5 слів), у тому числі зі службовими части-
нами мови;
складає речення, які відповідають заданим 
графічним схемам;
упізнає і розрізнює слова — назви предме-
тів, ознак, дій;
ставить до слів питання хто? що? який? 
яка? яке? які? що робить? що роблять?;
володіє загальновживаними українськими 
словами, зокрема тими, що стосуються на-
вчальної діяльності;
відрізняє на слух загальновживані україн-
ські слова від слів споріднених мов із тим 
самим значенням;
співвідносить слово і зображення відпо-
відного предмета, дії, ознаки;
вибирає з-поміж 2–3 слів те, якому відпо-
відає тлумачення, пропоноване вчителем;

доповнює речення 1–2 словами за змістом, 
добираючи їх самостійно або вибираючи із 
запропонованих у підручнику, вчителем;
відновлює деформований текст, який скла-
дається з 2–3 речень

Учень/учениця:
розрізнює мовні і немовні звуки;
знає, що слова складаються зі звуків, що 
звуки на письмі позначаються буквами;
пояснює співвідношення між звуками і бук-
вами у складі, слові;
пояснює зміну значення слова у результаті 
заміни одного зі звуків;

правильно відтворює ланцюжок звуків у 
почутому слові з 2–5 звуків (без явищ аси-
міляції);
виділяє перший і останній звуки у будь-
якому слові букварного тексту;

Поділ зв’язного висловлювання на речен-
ня; встановлення меж речення на слух і за 
графічними ознаками (велика літера у пер-
шому слові, розділові знаки в кінці).
Спостереження за інтонацією розповідних, 
питальних, спонукальних, а також окличних 
речень (без уживання термінів) і виконання 
з ними навчальних завдань, що потребують 
читання й письма.

Поділ речення на слова, розпізнавання в 
усному мовленні й на письмі прийменників, 
сполучників, часток як окремих слів (без 
термінів). Побудова графічних схем ре-
чень, які складаються з 1–5 слів.

Ознайомлення зі словами — назвами пред-
метів, ознак, явищ дійсності. Робота над 
засвоєнням власне українських загально-
вживаних слів на місці засвоєних окреми-
ми учнями в дошкільному житті російських 
слів: олівець, гумка, рядок, зошит, лялька, 
годинник, літак, смужка, малюнок, крапка, 
кишеня, сорочка та ін. Уточнення правиль-
ного вимовляння українських слів, на місці 
яких засвоєно під впливом російської мови 
слова з іншим звучанням: лінійка, вікно, ліс, 
дерево, бабуся, дідусь та ін.
Робота над усвідомленням учнями лексич-
ного значення слова.

Поширення речень іншими словами за 
змістом.

Розташування речень за змістом у дефор-
мованому тексті

Звуки мовлення у зіставленні з немовними 
звуками.
Уявлення про те, що слова складаються зі 
звуків.
Практичне ознайомлення зі смислорозріз-
нювальною роллю звуків; спостереження 
за тим, як вставка, пропуск, заміна одного зі 
звуків слова може призвести до появи іншо-
го слова (сон — слон, танк — так, сини — 
сіни та ін.).
Послідовний ряд звуків слова. Виділення 
(услід за вчителем і самостійно) окремих 
звуків слова (перший, наступний, той, що 
іде після такого-то звука, останній), пра-
вильно вимовляючи їх.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Звуки і букви. Склад. Наголос (протягом року)



поєднує окремі звуки (2–4) у склад відповід-
ної структури;
розрізнює голосні і приголосні звуки за зву-
чанням та способом вимовляння;

правильно вимовляє приголосні звуки [дж], 
[дз], [дз], [ц], [ц], [ч], гортанний звук [г] та 
глотковий [ґ];
поділяє на склади слова з двох-трьох скла-
дів;

визначає наголос у дво-, трискладових 
словах.

знає абеткові (алфавітні) назви букв

Учень/учениця:
правильно записує слова, вимова і напи-
сання яких збігаються;
правильно позначає на письмі м’якість при-
голосних звуків;
дотримується правила вживання великої 
літери на початку речення;
правильно вживає розділові знаки (крапка, 
знак питання, знак оклику) під час спису-
вання та запису на слух речень;
списує текст (20–30 слів), дотримуючись 
правил каліграфії; перевіряє написане; ви-
правляє допущені помилки;
пише під диктування слова, речення з 
3–4 слів, зв’язний текст обсягом 20–30 слів, 
написання яких здійснюється за фонетич-
ним принципом;
правильно вимовляє, наголошує і пише за-
гальновживані слова, передбачені програ-
мою для запам’ятовування

Утворення складів різної структури (на, 
нам, тра, трам) із розрізнених звуків.
Ознайомлення з голосними і приголосними 
звуками; дзвінкими і глухими; твердими і 
м’якими приголосними.
Ознайомлення з артикуляційними органа-
ми, спостереження за їх роботою під час 
вимовляння різних звуків.
Удосконалення вимови окремих звуків, які 
мають певні вимовні труднощі: [г], [ґ], [дж], 
[дз], [дз], [ц], [ц], [ч] та ін.
Поділ слова на склади. Повторення за 
вчителем слів із наступним поділом їх на 
склади (слово вимовляється за правилами 
вимови). Розрізнення одно-, дво-, трискла-
дових слів.
Наголос у слові. Повторення за вчителем 
слів так, щоб було чітко чути склад під на-
голосом (вимовляють складами; наголо-
шений голосний трохи розтягують, начебто 
перепитують із подивом). Робота зі слова-
ми, вимовляння і наголошування яких про-
грама вимагає запам’ятати.
Позначення звуків буквами. Абеткові (ал-
фавітні) назви букв

Позначення звуків буквами у тих випадках, 
коли написання відповідає вимові.

Використання ь і букв я, ю є, і для позначен-
ня м’якості приголосних звуків.
Уживання великої літери на початку речен-
ня.
Уживання розділових знаків у кінці речення.

Списування навчальних друкованих і руко-
писних текстів.

Письмо під диктування.
Навчальні диктанти, матеріалом для яких є 
слова, речення, тексти.

Слова, значення, вимову і написання 
яких учні повинні засвоїти:
бабуся, бджола, виразно, влітку, ворота, 
гумка, ґанок, ґроно, ґрунт, ґудзик, джміль, 
дзиґа, дзьоб, дідусь, загадка і загадка, зо-
зуля, ім’я, їжак, кватирка, Київ, лелека, лі-
нійка, лялька, новий, олень, олівець, папір, 
парасолька, подруга, посередині, Україна, 
українська, фартух, цукерка, цукор, якір 
(35 слів)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Правопис (протягом року)



Учень/учениця:
знає назву своєї держави і її столиці;
має уявлення про державні символи Украї-
ни (Прапор, Герб, Гімн, мова);
знає назву рідного міста чи села, вулиці, на 
якій мешкає;
має уявлення про українські національні 
символи (верба, калина);
знає найвідоміші народні і релігійні свята 
(Новий рік, свято Миколая, Різдво, Велик-
день, Івана Купала та ін.), обрядові дійства, 
в яких можуть брати участь діти

Учень/учениця:
сприймає на слух і розповідає найвідоміші 
українські народні казки («Курочка Ряба», 
«Колобок», «Ріпка», «Рукавичка», «Коло-
сок» та ін.);
відгадує найпростіші загадки;
знає напам’ять найвідоміші лічилки, мирил-
ки, скоромовки і використовує їх під час 
рухливих ігор, спілкування з ровесниками

Учень/учениця:
знає і вживає найпростіші українські фор-
мули мовленнєвого етикету вітання, про-
щання, прохання, українські форми звер-
тання до дітей і дорослих;
розрізняє і правильно обирає формули ети-
кету, що використовуються у спілкуванні з 
дорослими і дітьми, близькими і малозна-
йомими людьми

Учень/учениця:
поважає членів своєї родини (батьків, ба-
бусь і дідусів, братів і сестер); ввічливо 
спілкується з ними;
встановлює комунікативні контакти з одно-
класниками; ввічливо звертається до вчи-
телів, старших школярів, технічного персо-
налу школи;
знає і дотримується правил ввічливої по-
ведінки у транспорті, магазині, на вулиці; 
доцільно вживає слова ввічливості;
любить спостерігати за природою рідно-
го краю; не завдає шкоди рослинам і тва-
ринам

Назва рідної держави і її столиці.
Державні символи України.
Рідне місто чи село.

Національні символи України — верба, ка-
лина.
Народні і релігійні свята, обрядові дійства 
під час них

Слухання і відтворення українських народ-
них казок.

Відгадування доступних загадок.
Вивчення лічилок, мирилок, скоромовок

Вивчення найпростіших українських формул 
мовленнєвого етикету вітання, прощання, 
прохання. Засвоєння українських форм звер-
тання до дітей і дорослих (Марійко, Іванку, 
Тамаро Петрівно, Петре Григоровичу).
Ознайомлення з відмінностями формул мов-
леннєвого етикету, які використовуються у 
спілкуванні з людьми різного віку і статусу

Спілкування в сім’ї.

Адаптація до соціальної ролі учня.

Формування умінь поводитись у громад-
ських місцях (транспорті, магазині, на ву-
лиці).
Поведінка на природі

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Особливості національного мовленнєвого етикету. 
Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)

4. Соціальні ролі (протягом року)

2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)

IV. Соціокультурна змістова лінія

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю,
державну символіку, реалії життя народу (протягом року)



Учень/учениця:
добирає необхідне обладнання до уроку, 
розташовує його на парті у правильному 
порядку;

дотримується правильної постави під час 
сидіння за партою; правильно тримає руч-
ку під час письма;

уважно слухає і розуміє вчителя, присту-
пає до роботи відразу після його настано-
ви; слухає відповіді однокласників

Учень/учениця:
розрізняє основні елементи навчальної 
книжки (обкладинка, сторінка); орієнту-
ється на сторінці підручника; користуєть-
ся закладкою;

орієнтується на сторінці зошита із дру-
кованою основою; працює в зошитах для 
письма, розвитку зв’язного мовлення тощо;

говорить у помірному темпі, чітко, вираз-
но, з відповідною силою голосу; 
зосереджено слухає вчителя, відповідає на 
поставлені запитання повними реченнями; 
зв’язно передає кількома реченнями почу-
те, побачене; 
ввічливо звертається до вчителя, учнів

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.

Взаємодія з іншими учасниками навчально-
го процесу

Робота з підручником.

Користування додатковими навчальними 
посібниками.

Спілкування у процесі навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

V. Діяльнісна змістова лінія

2. Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)

1. Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)



Учень/учениця:
виокремлює у мовному потоці певні мовні 
одиниці (слова в реченнях, звуки і склади у 
словах); виділяє у предметах, мовних оди-
ницях (звуках, складах, словах, реченнях) 
певні характерні ознаки; порівнює предме-
ти, мовні одиниці; знаходить у двох пред-
метах, мовних одиницях одного рівня одна-
кові, схожі і різні ознаки; вилучає «зайвий» 
із групи об’єднаних за певною ознакою 
трьох-чотирьох об’єктів (предметів, мовних 
одиниць);
робить (із допомогою вчителя) висновок-
узагальнення після виконання навчального 
завдання;

виконує мисленнєві операції за аналогією 
під час самостійної роботи

Учень/учениця:
фіксує помилки в усних відповідях одно-
класників; знаходить орфографічні й пунк-
туаційні помилки у власних письмових ро-
ботах, виправляє їх;

оцінює словесно результати своєї навчаль-
ної діяльності за орієнтирами, даними вчи-
телем (правильно, красиво, що саме; якщо 
помилився, то в чому, що треба змінити, як 
уникати подібних помилок у наступній ро-
боті та ін.)

Виконання мисленнєвих операцій.

Творче застосування знань, умінь, способів 
діяльності в нових умовах (обставинах)

Перевірка і самоперевірка усних висловлю-
вань і письмових робіт.

Оцінювання результатів навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

4. Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)

3. Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок 
(протягом року)



2 КЛАС
119 годин

І семестр — 64 години (4 години на тиждень);
ІІ семестр — 55 годин (3 години на тиждень)

Учень/учениця:
встановлює кількість почутих звуків, скла-
дів, слів у реченні (до 5), речень у мікротек-
сті (до 4);
розуміє значення почутих слів, словоспо-
лучень, зміст речень;
виявляє в усному мовленні слова, які на-
лежать не до української, а до іншої, спо-
рідненої, мови;

розуміє після 1–2 прослуховувань художній 
текст, звучання якого триває 1–2 хвилини 
(120–200 слів);

запам’ятовує персонажів, послідовність по-
дій;
відтворює елементи фактичного змісту 
прослуханого;

розуміє й адекватно виконує сприйняті на 
слух інструкції щодо виконання поставле-
них учителем навчальних завдань

Учень/учениця:
регулює дихання, силу голосу, темп мов-
лення відповідно до вимог навчальної ді-
яльності;
створює (спільно з однокласником (одно-
класницею) з попереднім обдумуванням 
протягом 2–3 хвилин) діалог на задану 
тему — 3–4 репліки для двох учасників без 
урахування вступних і прикінцевих етикет-
них формул;
використовує у власному мовленні форму-
ли мовленнєвого етикету; дотримується 
правил спілкування;

усно переказує текст обсягом 40–50 слів із 
опорою на допоміжні матеріали (ілюстра-
ція, план, опорні слова, словосполучення);
висловлює своє ставлення до подій, персо-
нажів тексту;

Сприймання на слух рядів із кількох звуків, 
складів, слів, словосполучень.

Зіставлення ряду прослуханих слів із ма-
люнком, на якому зображено один із назва-
них предметів.
Поділ прослуханих слів на групи за поданою 
вчителем чи обраною самостійно ознакою.

Сприймання на слух текстів художнього, 
розмовного або науково-художнього сти-
лів на зразках таких жанрів: казка, художня 
розповідь, сюжетна розповідь пізнавально-
го характеру, вірш.

Робота над усвідомленням елементів 
фактичного змісту (хто? що? де? коли?), 
запам’ятовування з одного прослухову-
вання послідовності подій; висловлювання 
власної думки про персонажів, факти, події.
Сприйняття на слух інструкцій, що стосу-
ються виконання навчальних дій

Розвиток уміння регулювати дихання, силу 
голосу, темп мовлення.

Відтворення, розігрування діалогів із про-
слуханих, прочитаних казок, розповідей. 
Складання діалогічного висловлювання на 
задану тему за пропонованими вчителем 
допоміжними матеріалами та без них.

Вивчення формул мовленнєвого етикету, 
правил спілкування.

Переказування прослуханого чи прочита-
ного тексту за поданим планом.

Самостійне переказування епізоду з пере-
глянутого фільму, телепередачі і т. ін., ви-
явлення свого ставлення до подій, персо-
нажів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1. Аудіювання — слухання-розуміння усного мовлення (протягом року)

2. Говоріння (протягом року)

І. Мовленнєва змістова лінія



розповідає про свої спостереження, події з 
власного життя, за ілюстраціями, поданими 
частинами тексту

Учень/учениця:
читає цілими словами на кінець І семе-
стру — 35–45 слів за хвилину; на кінець 
ІІ семестру — 50–60 слів за хвилину;

виявляє змістові і структурні ознаки на-
вчального тексту;

правильно інтонує речення, різні за метою 
висловлювання, окличні речення у моно-
логічному і діалогічному текстах; речення зі 
звертанням, однорідними членами речення;

читає й адекватно розуміє тексти-інструк-
ції до виконання завдань у підручниках, 
підготовлених учителем на картках тощо з 
різних предметів (рідної мови, читання, ма-
тематики, природознавства тощо); інструк-
ції до ігор, зміст листів, записок тощо

Учень/учениця:
самостійно добирає назву і підписує малю-
нок (серію малюнків) за його змістом;
складає і записує 2–3 зв’язаних між собою 
речення за змістом ілюстрації (враховуєть-
ся зміст і граматична правильність побудо-
ви речення); наприкінці навчального року 
створює і записує коротке (близько 40 слів) 
зв’язне висловлювання за ілюстрацією (се-
рією малюнків), використовує в ньому ви-
ражальні засоби мови;
складає тексти з метою письмового спіл-
кування з батьками, вчителем, одноклас-
никами з дотриманням формул звертання, 
подяки тощо;

Складання розповіді на основі спостере-
жень, власного досвіду, за малюнком, сері-
єю малюнків, заданим початком, початком 
і кінцівкою

Розвиток навичок читання цілими словами.
Розвиток навичок миттєвого впізнаван-
ня найуживаніших слів, що складаються 
з 2–3 букв, і коротких сполучень слів (хто 
ти, ми тут і подібне).
Формування уміння миттєво (не читаючи 
всього підряд) розпізнавати окремі харак-
теристики тексту: наявність або відсутність 
заголовка, загальна кількість абзаців.
Читання, правильне інтонування речень, 
що містять звертання, однорідні члени ре-
чення.

Читання, розуміння значення 2–3 речень, 
які відрізняються одним словом (у тому 
числі прийменником, сполучником).
Читання, розуміння речень, подібних за 
значенням, але відмінних за формою (на-
приклад, замість зошит без підпису сказа-
но непідписаний зошит і т. ін.).
Читання кількох речень, знаходження се-
ред них тих, у яких йдеться про певний 
предмет, місце, де відбувається дія, про 
причину події і т. ін.
Читання матеріалів, які мають комунікатив-
не навантаження: достатньо розгорнутих 
(порівняно з попереднім роком навчання) 
інструкцій до ігрових чи навчальних за-
вдань; листів, записок різного змісту, напи-
саних учителем чи учнями; взаємне читан-
ня учнями виконаних творчих робіт

Складання, записування підписів під сері-
єю малюнків (назв малюнків), які можуть 
слугувати планом розповіді.
Побудова і записування речень, що пере-
дають зміст малюнка; вид з вікна класу; дії, 
які виконуються на уроці мови чи з інших 
предметів.
Складання 2–3 речень на теми, подібні до 
зазначених вище; пов’язування їх між со-
бою; записування складеного зв’язного ви-
словлювання.
Складання записок, адресованих батькам, 
однокласникам, учителю, що вміщують 
якусь інформацію, прохання тощо. Вико-
ристання в них слів ввічливості.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Читання (протягом року)

4. Писемне мовлення (17 годин протягом року)



добирає і записує заголовок до тексту; удо-
сконалює текст із часто повторювальни-
ми словами шляхом їх заміни лексичними 
синонімами (без терміна) та словами він, 
вона, воно, вони, цей, ця, це, ці в різних 
формах;
бере участь (робота в парах, групах) в об-
говоренні навчальних текстів та складених 
самостійно іншими учнями з метою редагу-
вання, удосконалення тексту;

відновлює і записує навчальний деформо-
ваний текст, який складається з 3–4 речень

Учень/учениця:
виконує усно звуковий і звукобуквений ана-
ліз слів із 4–5 звуків;
виконує під керівництвом учителя аналіти-
ко-синтетичні і конструктивні навчальні дії 
зі словами на звуковому (буквеному) рівні;
правильно читає (напам’ять або із запису) 
українську абетку;
розташовує 5–6 слів за абеткою з орієнта-
цією на першу букву;

ділить дво-, трискладові слова на склади;
не розриває злиття приголосного з голо-
сним при перенесенні частини слова з ряд-
ка в рядок;
застосовує правило перенесення слів зі 
збігом приголосних (шап-ка, ша-пка);
не відриває при переносі літер ь, й від по-
передньої літери;

перелічує голосні звуки (шість) і називає 
букви на їх позначення (десять);
впізнає голосні звуки на слух та за вимов-
ною ознакою (відсутність перешкоди на 
шляху видихуваного повітря);
вимовляє слова так, щоб чітко було чути 
наголошений звук (не розтягуючи слово по 
складах);
правильно наголошує слова, передбачені 
програмою;
правильно вимовляє (самостійно або слі-
дом за вчителем) слова з ненаголошеними 
голосними [е], [и];

Добір до тексту заголовка; удосконалення 
тексту із часто повторюваними словами.

Обговорення письмових робіт у парах, не-
великих групах; формування уміння бачити 
позитивне в роботі, давати поради щодо її 
доопрацювання, уміння вдосконалювати 
написане.
Робота з деформованим текстом: переста-
новка окремих речень; вилучення речення, 
що не відповідає темі. Записування понов-
леного тексту

Звуки слова. Відтворення слідом за вчите-
лем і самостійно ланцюжка звуків слова, 
що складається з 3–7 звуків. Заміна, до-
давання, вилучення одного зі звуків слова 
так, щоб вийшло інше слово (сон — слон).

Українська абетка (алфавіт). Назви літер за 
абеткою. Розташування слів за абеткою з 
орієнтацією на першу літеру. Уміння корис-
туватися абеткою в роботі з навчальним 
словником.
Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх 
по складах (ба-бу-ся).

Перенос частин слів із рядка в рядок по 
складах. Правила перенесення слів зі збі-
гом двох і кількох приголосних звуків. Пра-
вила перенесення частин слів із літерами й 
та ь у середині слів.
Голосні звуки [а], [о], у], [и], [і], [е]. Спостере-
ження за роботою мовленнєвих органів під 
час промовляння голосних звуків. Букви, 
що позначають голосні звуки.

Наголос. Вправляння у правильному ви-
мовлянні слів, у яких допускають помилки 
в наголосі (список слів складається учите-
лем з урахуванням реальної мовленнєвої 
ситуації).
Спостереження за словами з ненаголошени-
ми голосними, в яких вимова не повністю від-
повідає написанню (листи — лист, земля — 
землі). Відпрацювання правильної вимови 
слів із ненаголошеними голосними [е], [и].

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

ІІ. Мовна змістова лінія

1. Звуки і букви (37 годин)



впізнає і розрізнює на слух та за способом 
вимовляння приголосні звуки (утворення 
перешкоди на шляху видихуваного пові-
тря);
розрізнює на слух та за способом вимов-
ляння тверді і м’які, дзвінкі і глухі приголосні 
(самостійно або з допомогою вчителя);
правильно вимовляє слова із дзвінкими 
приголосними звуками в кінці слова і скла-
ду перед глухим;

правильно вимовляє, читає і списує сло-
ва з апострофом у процесі виконання на-
вчальних вправ під керівництвом учителя

Учень/учениця:
розрізнює слова, що називають предмети, 
ознаки, дії;
добирає самостійно 4–6 слів, які відповіда-
ють на різні питання (хто? що? який? яка? 
яке? які? що робить? що роблять? та ін.);
розподіляє ряд слів на 2 групи за смис-
ловою ознакою; доповнює кожну групу 
2–3 словами;

доповнює речення одним-двома словами 
за змістом;

розпізнає слова, близькі і протилежні за 
значенням;
виявляє в ряду слів ті, що є близькими або 
протилежними за значенням;
розподіляє слова на групи за значенням та 
питаннями (за частинами мови);
розрізнює іменники, які відповідають на пи-
тання хто? і що?;

Приголосні звуки. Спостереження за робо-
тою мовленнєвих органів (язик, губи, зуби) 
під час вимови приголосних звуків.
Правильне вимовляння (за зразком учите-
ля), розрізнення на слух дзвінких — глухих, 
твердих — м’яких приголосних звуків.

Практичне засвоєння і вдосконалення нор-
мативної (неоглушеної) вимови дзвінких 
приголосних у кінці слова і складу: дуб, сад, 
сядь, віз, ложка, казка, берізка.
Удосконалення вимови слів з апострофом 
перед я, ю, є, ї. Записування слів з апостро-
фом під диктування та правильне їх читан-
ня (твердо вимовляючи приголосні звуки 
[б], [п], [в], [м], [ф], [р] перед сполученнями 
[йа], [йу, [йе], [йі])

Спостереження за лексичним значенням 
слова. Розвиток уявлень про те, що слово 
служить для назви предмета, якості, дії.

Тематичні групи слів. Розподіл слів на те-
матичні групи за такими ознаками, як колір, 
матеріал, форма та ін. Складання рядів 
слів за певною змістовою ознакою (видо-
вою або родовою).
Добір слів для доповнення речення, скла-
дання речень зазначеного змісту (скласти 
речення, яке можна було б використати під 
час обговорення письмової роботи одно-
класника, використати слова, потрібні для 
визначення позитивного в роботі).
Слова, близькі за значенням. Слова, проти-
лежні за значенням.

Формування початкових уявлень про час-
тини мови; про те, що слова поділяються 
на групи залежно від того, на яке питання 
вони відповідають.
Слова, які відповідають на питання хто? 
що? (іменники). Постановка до слова од-
ного з цих питань (використовуються слова 
із предметним та абстрактним значенням: 
книжка, зима, радість). Складання груп 
слів із пропонованим лексичним значенням 
(слова, що позначають осіб, які працюють у 
школі; предмети, розміщені у класі; почут-
тя учня, який добре виконав роботу і т. ін.). 
Знаходження серед слів тих, що подібні чи 
протилежні за лексичним значенням.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Слово (31 година і протягом року)



змінює (за зразком) іменники за числами 
(один — багато);

впізнає слова, які відповідають на питання 
який? яка? яке? які?, окремо та в реченнях, 
у тексті;
правильно ставить питання до прикмет-
ників різного роду й числа;

знаходить серед прикметників слова з по-
дібним і протилежним значенням; добирає 
такі слова з допомогою вчителя та само-
стійно;
утворює словосполучення іменників із 
прикметниками; добирає до відомого пред-
мета відповідні ознаки;

впізнає слова-назви дій самостійно або з до-
помогою вчителя; ставить до них питання;

виявляє і добирає синоніми й антоніми (без 
уживання термінів) зі значенням дії;
впізнає в реченні, тексті службові слова, 
пише їх окремо від інших слів;
пов’язує між собою слова, частини склад-
ного речення за допомогою службових слів;
впізнає в реченні, тексті загальновживані 
прийменники, використовує їх у мовленні

Учень/учениця:
виділяє корінь у поданих спільнокореневих 
(споріднених) словах;
знаходить серед поданих слів спільноко-
реневі;
добирає 1–3 широко вживаних у дитячому 
мовленні слів із заданим коренем;

правильно вимовляє слова з ненаголоше-
ними звуками [е], [и] в корені слів;
добирає перевірні слова способом слово-
зміни і пошуком спільнокореневих (спорід-
нених) слів

Змінювання слів, які відповідають на питан-
ня хто? що?, за числами (один — багато). 
Утворення множини іменників (у простих 
випадках, без уживання терміна). Правиль-
не вживання іменника у множині чи однині у 
складеному реченні.
Слова, що відповідають на питання який? 
яка? яке? які? (прикметники). Зв’язок при-
кметників з іменниками.
Практичне змінювання цих слів за числами. 
Складання груп слів цієї категорії, які мають 
різне лексичне значення: назви кольорів, 
розміри предметів, ознаки за відношенням 
до пори року, матеріалу, з якого виготовле-
но предмет, інші ознаки.
Виявлення серед прикметників слів, поді-
бних чи протилежних за значенням.

Утворення сполучень слів, які відповідають 
на питання хто? що? та який? яка?… До-
бір слів, які відповідають реальним ознакам 
того чи іншого предмета.
Слова, які відповідають на питання: що ро-
бити? що зробити? що робив? що буде 
робити? (дієслова). Складання груп діє-
слів із певним лексичним значенням дії: 
слова, що позначають говоріння, навчальні 
дії, виявлення почуттів та ін.
Знаходження серед дієслів тих, які подібні 
чи протилежні за значенням.
Службові слова, до яких не ставлять пи-
тань, але без яких майже неможливо побу-
дувати речення: на, в, із, по, до, у, над, під, 
а, але, і, чи, тому що.
Практичне ознайомлення із прийменника-
ми, їх роллю в реченні

Спостереження за значенням спільнокоре-
невих (споріднених) слів. Виділення кореня 
в поданих словах. Добір спільнокореневих 
слів із найуживанішими в мовленні школя-
рів коренями.
Складання речень зі спільнокореневими 
словами з метою усвідомлення значення 
кореня. Спостереження за словами з омо-
німічними коренями.
Вимова і правопис слів з ненаголошеними 
звуками [е], [и] в корені слова

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова (9 годин)



Учень/учениця:
характеризує речення за його основними 
ознаками;
розрізнює на слух завершене і незаверше-
не речення;
виділяє на слух окремі речення у вислов-
люванні; визначає кількість речень у тексті 
з 4–5 речень;
дотримується розстановки розділових 
знаків у кінці речень під час списування, 
самостійного складання тексту, у диктанті;
правильно відтворює інтонацію розповід-
них, питальних і спонукальних речень; ре-
чень, у яких виражено сильні почуття (з до-
датковою окличною інтонацією);
поширює речення словами за поданими 
питаннями;
об’єднує з допомогою вчителя або в ко-
лективній роботі два прості речення в одне 
складне;

розрізнює зміст двох подібних, але не то-
тожних між собою речень

Учень/учениця:
добирає або вибирає з-поміж запропоно-
ваних учителем заголовок до навчального 
тексту, відповідний його темі або меті;
визначає в тексті зачин, основну частину, 
кінцівку;

пояснює самостійно та за допомогою вчи-
теля наявність абзаців у навчальних тек-
стах;
дотримується абзаців у процесі списуван-
ня текстів;

використовує займенники, прислівники, 
контекстні синоніми (без уживання термі-
нів) для зв’язку речень у тексті;
удосконалює навчальні і власні тексти, усу-
ваючи лексичні повтори

Зміст і завершене інтонаційне оформлення 
речення. Речення, у яких є повідомлення, 
запитання, прохання або наказ, спонукання 
до дії. Спостереження за інтонацією таких 
речень.

Розділові знаки у кінці речення (.?!), велика 
літера у першому слові речення.

Інтонація речень, різних за метою вислов-
лювання.

Поширення речення за питаннями, подани-
ми вчителем.
Об’єднання двох простих речень в одне 
складне — за зразком, без уживання тер-
мінів. Використання безсполучникових 
зв’язків, а також сполучників а, і. (Дме ві-
тер, іде дощ. Батько читає газету, а я 
готую уроки і т. ін.).
Розуміння змісту речення. Встановлення 
різниці у змісті подібних речень, які розріз-
нюються одним-двома словами

Заголовок тексту. Удосконалення вміння 
добирати заголовок відповідно до змісту 
тексту.

Спостереження за побудовою тексту: ре-
чення-зачин, у якому повідомляється, про 
що мовитиметься в тексті; основна части-
на, де викладено зміст висловлювання; ре-
чення-кінцівка, яке свідчить про те, що ви-
словлювання завершено.
Спостереження за роллю абзаців у тексті.

Дотримування абзаців, які відповідають 
трьом основним частинам висловлювання 
(зачин — основна частина — кінцівка).
Спостереження за використанням слів (він, 
вона, вони, цей, ця, це, ці, тоді, після того) 
для зв’язку речень у тексті.
Удосконалення текстів шляхом заміни в них 
окремих слів, що повторюються, на близькі 
за значенням та ті, що були вжиті раніше

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

5. Текст (5 годин і протягом року)

4. Речення (12 годин і протягом року)



Учень/учениця:
пояснює, для чого людині потрібна мова;
розрізнює мовні і немовні знаки;
розрізнює на слух та під час читання ви-
словлювання українською мовою та ви-
словлювання іншими, у т. ч. спорідненими, 
мовами;

пояснює, коли використовується усне та 
писемне мовлення;
вживає у своєму мовленні і спілкуванні сло-
ва ввічливості, слова-звертання;
володіє у процесі читання монологічних і 
діалогічних текстів силою голосу і темпом 
мовлення, наближеними до природного го-
воріння і спілкування

Учень/учениця:
використовує здобуті протягом навчально-
го року мовні знання і мовленнєві вміння у 
процесі виконання навчальних і контроль-
них завдань

Учень/учениця:
правильно записує сприйняті на слух слова 
підручникової лексики, вимова і написання 
яких не розходяться; правильно позначає 
на письмі м’якість приголосних звуків;
пояснює різницю між вимовою і написан-
ням слів, що пишуться за вивченими пра-
вилами;
коментує правильне написання слова від-
повідно до опрацьованого орфографічного 
правила;

знає і дотримується правил вживання ве-
ликої літери на початку речення та у влас-
них назвах;
правильно вживає розділові знаки під час 
списування та запису на слух речень, різ-
них за метою висловлювання та інтонацією;

списує текст (30–50 слів) із друкованого 
шрифту, дотримуючись правил каліграфії; 
перевіряє написане, виправляє допущені 
помилки;

Уявлення про мову як засіб людського спіл-
кування. Ознайомлення з мовними і немов-
ними знаками.
Українська мова і споріднені з нею мови. 
Спостереження за звучанням, написанням 
і значенням слів у споріднених мовах.
Старі і нові слова в мові. Поповнення мови 
новими словами.
Усне і писемне мовлення (говоріння і 
письмо). Культура мовлення і культура спіл-
кування. Практичне ознайомлення зі слова-
ми-звертаннями. Слова ввічливості.
Сила голосу і темп мовлення у процесі чи-
тання, говоріння, діалогічного спілкування

Виконання навчальних і контрольних за-
вдань

Позначення звуків буквами у тих випадках, 
коли написання відповідає вимові. Вико-
ристання знака м’якшення (ь) та букв я, ю, 
є, і для позначення м’якості приголосних 
звуків.
Зіставлення вимови (читання) і написання 
слів (використовуються слова з ненаголо-
шеними голосними, з апострофом перед я, 
ю, є, ї). Уживання слів в усному і писемному 
мовленні за правилами вимови і написан-
ня. «Орфографічне» промовляння (само-
диктування) слів за правилами написання у 
процесі контрольованого письма.
Уживання великої букви на початку речен-
ня, в іменах людей, кличках тварин, назвах 
міст, сіл.
Уживання розділових знаків (крапка, знак 
питання, знак оклику) у відповідних за ме-
тою висловлювання та інтонацією речен-
нях, сприйнятих на слух.
Списування навчальних друкованих і ру-
кописних текстів із дотриманням правил 
оформлення письмових робіт.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

8. Правопис (протягом року)

7. Повторення вивченого за рік (4 години)

6. Мова і мовлення (4 години і протягом року)



пише диктант обсягом 30–50 слів, написан-
ня яких здійснюється за фонетичним прин-
ципом та за вивченими правилами (інші 
складні для написання слова записуються 
вчителем на дошці);

правильно вимовляє, наголошує і записує 
слова, передбачені програмою

Учень/учениця:
дотримується гігієнічних і технічних пра-
вил письма;
каліграфічно пише великі і малі літери ал-
фавіту, дотримуючись відповідних поєд-
нань їх у словах;
пише безвідривно (в міру можливості швид-
ко) буквосполучення типу: ди, ви, вм, ту, 
ем, щу, ли і под.;
розташовує самостійно заголовок у рядку;
дотримується поля правого краю сторін-
ки, вертикальності лівого її краю, абзаців;
робить акуратні виправлення;
розташовує слова і віршові строфи у 
стовпчик;
вписує слова у накреслену самостійно та-
блицю;
підкреслює від руки чи під лінійку слова під 
час розбору речення;
зображує умовні позначки під час виділен-
ня частин слова;
виконує письмові завдання на дошці, збері-
гаючи пропорційність літер

Учень/учениця:
знає і записує назву рідної держави і її сто-
лиці;
розпізнає державні символи України (Пра-
пор, Герб, Гімн);
пояснює значення української мови як дер-
жавної;

Письмо під диктування: навчальні диктан-
ти, матеріалом для яких є слова, речення, 
тексти. Контрольний диктант.

Слова, значення, вимову і написання 
яких учні мають засвоїти: алфавіт і ал-
фавіт, Батьківщина, ведмідь, вересень, 
вулиця, герой, диктант, диван, дитина, 
духмяний, дятел, жайворонок, завдання, 
заєць, календар, килим, медаль, метро, 
неділя, ознака, помилка і помилка, понеді-
лок, портфель, предмет, середа, театр, 
учитель, читання, червоний, черговий, 
черевики, четвер, шофер, ясен (34 слова)

Закріплення графічних, гігієнічних навичок 
письма.
Вільні розчерки.
Письмо великих, рядкових букв та їх поєд-
нань у розчерках і окремо.

Безвідривне поєднання 2–3 букв.
Поступове прискорення письма в міру інди-
відуальних можливостей учнів.
Оформлення письмової роботи.

Запис слів, віршів у стовпчик.

Зображення таблиці і вписування в неї слів.
Підкреслення слів лініями заданої форми.

Зображення форми умовного позначення 
під час виділення частин слова.
Письмо на дошці

Закріплення і розширення знань про дер-
жаву Україну, її столицю.

Характерні особливості державних симво-
лів України.
Значення української мови як державної.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

ІІІ. Соціокультурна змістова лінія

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, 
реалії життя народу (протягом року)

9. Графічні навички письма. Техніка письма. 
Культура оформлення письмових робіт (протягом року)



розрізняє велику і малу батьківщини; знає і 
записує назву рідного міста чи села, вулиці, 
на якій мешкає; знає свою домашню адресу;
має уявлення про українські національні 
символи (верба, калина, вишитий рушник 
та ін.);
знає найвідоміші народні і релігійні свята 
(Новий рік, Різдво, Великдень, Трійця, свя-
то Миколая та ін.), обрядові дійства, якими 
вони супроводжуються

Учень/учениця:
виразно читає і розповідає українські на-
родні казки; аналізує вчинки персонажів; 
відтворює діалог персонажів, передаючи 
голосом і мімікою їхній характер;
відгадує доступні загадки, знає напам’ять 
найпростіші з них;
знає напам’ять заклички, лічилки, мирил-
ки, дитячі пісні, колядки, щедрівки і вико-
ристовує заклички, лічилки, мирилки й піс-
ні в години дозвілля, а колядки та щедрівки 
під час Різдвяних свят

Учень/учениця:
знає і вживає українські формули мовлен-
нєвого етикету вітання, прощання, прохан-
ня, вибачення;
свідомо обирає відповідні формули мов-
леннєвого етикету у спілкуванні з різними 
людьми, залежно від їхнього віку, статусу, 
родинних стосунків тощо

Учень/учениця:
дотримується правил етикету в стосунках 
із членами родини (батьками, бабусями-ді-
дусями, братами-сестрами);
підтримує дружні стосунки з однокласника-
ми; поважає вчителів; встановлює елемен-
тарні комунікативні контакти зі старшими 
школярами, технічним персоналом школи;
належним чином поводиться в бібліотеці, 
на ігровому майданчику, днях народження, 
під час відвідування хворого; доцільно вжи-
ває формули мовленнєвого етикету;
цікавиться природою рідного краю; береж-
ливо ставиться до неї; словесно описує 
результати своїх спостережень у природі

Мала батьківщина.

Національні символи України — верба, ка-
лина, вишитий рушник та ін.

Народні і релігійні свята, обрядові дійства 
під час цих свят

Читання в особах уривків з українських на-
родних казок, визначення позитивних і не-
гативних персонажів. Відтворення діалогіч-
ного мовлення персонажів.

Відгадування і вивчення загадок.

Вивчення закличок, лічилок, мирилок, ди-
тячих пісень, колядок, щедрівок, ознайом-
лення з особливостями їх вживання

Вивчення різних варіантів українських фор-
мул мовленнєвого етикету вітання, про-
щання, прохання, вибачення.

Добір формул мовленнєвого етикету за-
лежно від віку і статусу особи, з якою від-
бувається спілкування

Родинні стосунки.

Виконання соціальної ролі учня.

Правила етикетної поведінки у громадських 
місцях (у бібліотеці, на ігровому майданчи-
ку, на днях народження, під час відвідуван-
ня хворого).
Правила поведінки на природі. Ставлення 
до природи. Формування вмінь спостеріга-
ти за природними явищами для їх словес-
ного опису

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

4. Соціальні ролі (протягом року)

2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)

3. Особливості національного мовленнєвого етикету. 
Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)



Учень/учениця:
своєчасно готується до уроку; самостій-
но добирає необхідне навчальне прилад-
дя; підтримує порядок на робочому місці; 
дбайливо ставиться до своїх і чужих на-
вчальних речей;
розуміє визначену вчителем мету навчаль-
ної діяльності; дотримується певної по-
слідовності виконання завдання під керів-
ництвом учителя (з чого почну, що зроблю 
потім, чим закінчу); переключається з од-
ного виду роботи на інший; орієнтується 
в часі, відведеному на виконання поставле-
ного завдання; дотримується режиму ро-
зумової праці під час виконання домашніх 
завдань;
уважно слухає і виконує всі настанови вчи-
теля; слухає і доповнює відповіді одноклас-
ників; співпрацює з однокласниками в парі

Учень/учениця:
самостійно користується підручником; 
орієнтується в умовних позначеннях; зна-
ходить потрібний за змістом матеріал;
працює з дидактичним, роздатковим мате-
ріалом; користується навчальними слов-
никами; працює в зошитах із друкованою 
основою;
говорить без поспіху, чітко і послідовно у 
процесі діалогічного і монологічного мов-
лення; 
уважно слухає вчителя та однокласників;
відповідає зв’язно на поставлені запитання; 
відтворює послідовність подій і явищ у про-
слуханому тексті; 
ставить запитання за змістом речень, до 
уривків тексту

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.

Взаємодія з іншими учасниками навчально-
го процесу

Робота з підручником.

Користування додатковими навчальними 
посібниками.

Спілкування у процесі навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

IV. Діяльнісна змістова лінія

1. Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)

2. Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)



Учень/учениця:
виділяє у предметах, мовних одиницях го-
ловні і другорядні ознаки; 
встановлює тотожність, схожість і відмін-
ність між кількома предметами, мовними 
одиницями чи явищами; 
виконує логічне групування предметів, мов-
них об’єктів (за видовими і родовими озна-
ками, вилучає «зайвий» серед чотирьох-
п’яти однорідних); 
встановлює логічну послідовність викладу 
подій;
переносить знання і способи діяльності в 
нову ситуацію

Учень/учениця:
уважно стежить за усними відповідями 
однокласників; вказує на помилки; 
перевіряє власні письмові роботи; 
знаходить і виправляє помилки на вивчені 
правила;
оцінює результати навчання свої й одно-
класників за орієнтирами, даними вчителем

Виконання мисленнєвих операцій.

Творче застосування знань, умінь, способів 
діяльності в нових умовах (обставинах)

Перевірка і самоперевірка усних висловлю-
вань і письмових робіт.

Оцінювання результатів навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

4. Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок 
(протягом року)

3. Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок 
(протягом року)



3 КЛАС
119 годин

І семестр — 64 години (4 години на тиждень);
ІІ семестр — 55 годин (3 години на тиждень)

Òðåòіé êëàñ є îñîáëèâèì ùîäî çìіñòó é îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîї äіÿëüíîñòі ìîëîä-
øèõ øêîëÿðіâ íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè. Ñàìå òóò âіäáóâàєòüñÿ àêòèâíå ñòàíîâ-
ëåííÿ ãðàôі÷íîї íàâè÷êè ïèñüìà: ó÷íі ïî÷èíàþòü ïèñàòè ó çîøèòі â îäíó ëіíіþ, 
íàáóâàþòü óìіíü ñêîðîïèñó, ùî є íåîáõіäíèì äëÿ âèêîíàííÿ íèìè îá’єêòèâíî 
áіëüøîї êіëüêîñòі ïèñüìîâèõ âïðàâ;  óäîñêîíàëþþòüñÿ їõíі çíàííÿ і âìіííÿ ùîäî 
îïàíóâàííÿ âàæëèâîãî äëÿ ïî÷àòêîâîї ìîâíîї îñâіòè ðîçäіëó «Çâóêè і áóêâè»; òðå-
òüîêëàñíèêè çàñâîþþòü íàéâàæëèâіøі ïðàâèëà óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðíîї âèìîâè і 
ãðàìîòíîãî ïèñüìà; íà äåùî âèùîìó ðіâíі óçàãàëüíåííÿ çíàíü і âìіíü, ïîðіâíÿíî 
ç 2 êëàñîì, îïàíîâóþòü ðîçäіëè «Ìîâà і ìîâëåííÿ», «Òåêñò», à òàêîæ âіäïîâіäíî 
äî íîâîї ìåòè øêіëüíîãî ìîâíîãî êóðñó — ôîðìóâàííÿ êîìóíіêàòèâíîãî ìîâëåí-
íÿ – âèâ÷àþòü ðîçäіëè «Ðå÷åííÿ», «Ëåêñè÷íå çíà÷åííÿ ñëîâà», «×àñòèíè ìîâè».

Учень/учениця:
слухає і розуміє після одного прослухову-
вання усне висловлювання (художній чи 
науково-популярний текст) — час звучання 
якого триває 2–3 хвилини (220–300 слів);
фіксує початок і кінець висловлювання 
(тексту);
розрізнює типи висловлювань — розпо-
відь, опис, міркування;
запам’ятовує персонажів;
передає зміст почутого «своїми словами» з 
відтворенням послідовності подій;
визначає тему і мету почутого (тексту);
виявляє своє ставлення до дійових осіб, їх-
ніх учинків;
розуміє й адекватно виконує навчальні дії 
відповідно до прослуханої інструкції, наста-
нови вчителя

Учень/учениця:
свідомо регулює дихання, силу голосу та 
темп мовлення у процесі навчального го-
воріння;
виразно читає напам’ять вірші, прозові 
уривки, вивчені протягом навчального року;
бере участь у відтворенні і складанні діа-
логу обсягом 4–5 реплік для двох учасни-
ків, без урахування етикетних формул по-
чатку і кінця розмови, (одним із учасників 
діалогу може бути вчитель);

Сприймання на слух текстів художнього, 
розмовного або науково-популярного сти-
лів, різних жанрів (казка, оповідання, вірш) і 
типів (розповідь, опис, міркування).
Робота над усвідомленням елементів 
фактичного змісту (дійові особи, міс-
це і час дії, тема і мета) висловлювань. 
Запам’ятовування послідовності подій.

Відтворення змісту прослуханого «своїми 
словами». Вираження власної думки щодо 
змісту прослуханого, персонажів, фактів чи 
подій.

Слухання, сприймання і розуміння навчаль-
них інструкцій і настанов із боку вчителя

Регулювання дихання, сили голосу, темпу 
мовлення.

Читання напам’ять віршів та прозових тек-
стів.
Відтворення, розігрування діалогів за про-
слуханим або прочитаним твором; скла-
дання діалогу за малюнком, описаною си-
туацією — з опорою на допоміжні матеріа-
ли і без них.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва змістова лінія

1. Аудіювання — слухання-розуміння усного мовлення (протягом року)

2. Говоріння (протягом року)



дотримується етичних норм мовлення, 
культури спілкування: вживає правильні 
форми звертань (за зразком), слів, що ви-
ражають прохання, пропозицію, побажан-
ня, вибачення у процесі спілкування;
усно переказує текст (докладно і вибір-
ково) — обсяг початкового матеріалу 
50 –70 слів;

висловлює власну думку про предмети, 
явища, події (почуті, прочитані, сприйняті у 
фільмі тощо);
повторює зразок короткого висловлюван-
ня (3–4 речення), поданого вчителем;
вносить свої доповнення, міркування;
будує усне зв’язне висловлювання (усний 
твір типу розповіді, опису або міркування — 
орієнтовний час звучання 1–2 хвилини) за 
малюнком, ситуацією та з опорою на допо-
міжні матеріали (частиною тексту, планом, 
опорними словами, словосполученнями);

використовує виражальні засоби мови; 
висловлює своє ставлення до предмета, 
явища, ситуації;

дає загальну оцінку діалогу, в якому взяв 
участь, та сприйнятому на слух;

зазначає моменти, які потребують удоско-
налення; бере участь у колективному вдо-
сконаленні тексту

Учень/учениця:
миттєво впізнає добре відомі частотні 
слова з 3–5 букв та сполучення з 2–3 ко-
ротких слів;
поступово переходить до плавного (віль-
ного) читання зв’язних текстів;
розпізнає мету висловлювання в реченнях 
за розділовими знаками та їх загальним 
змістом і правильно інтонує їх у процесі 
читання;
добирає правильну інтонацію для речень зі 
звертаннями та однорідними членами;

Розширення уявлень про культуру мов-
лення і культуру спілкування: етичні норми 
мовлення, правила культури спілкування

Переказування тексту з опорою на поданий 
план або опорне сполучення слів. Перека-
зування епізоду із переглянутого фільму, 
розповіді, почутої в позакласний час від 
близьких, знайомих.
Висловлення своєї думки про певні пред-
мети, явища, події.

Повторення зразка зв’язного висловлюван-
ня, поданого вчителем, внесення деяких 
доповнень, змін у текст.
Складання усних зв’язних висловлювань 
(розповідь, опис, міркування) самостійно 
та за поданою вчителем дидактичною опо-
рою: даним початком, основною частиною 
та кінцем з орієнтацією на ситуацію мов-
лення, за даним або колективно складеним 
планом.
Використання виражальних засобів мови 
(епітетів, порівнянь тощо).
Орієнтування мовлення на слухача (спів-
розмовника), врахування ситуації, теми і 
мети повідомлення (повідомити про щось 
нове, поділитися радістю, звернутися з 
проханням, висловити співчуття, підтрима-
ти у скруті).
Оцінювання складеного діалогу або 
зв’язного висловлювання, відзначення в 
ньому достоїнств, виявлення того, що по-
требує доопрацювання.
Удосконалення тексту

Удосконалення навичок миттєвого впізна-
вання добре відомих частотних слів та сло-
восполучень.

Розвиток навичок плавного (вільного) чи-
тання зв’язних текстів.
Розпізнавання в тексті речень, з’ясування 
мети їх висловлювання за змістом та кінце-
вими розділовими знаками, використання 
під час їх озвучування відповідної інтонації.
Правильне інтонування речень зі звертан-
нями, однорідними членами.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Читання (протягом року)



доречно використовує логічний наголос у 
процесі читання окремих речень та знайо-
мого тексту;
дотримується орфоепічних норм під час 
читання слів, вимова яких не збігається з 
написанням (слова з ненаголошеними [е], 
[и], дзвінкими приголосними в кінці слова і 
складу перед глухими, слів з африкатами 
[дж], [дз], [дз], проривним [ґ]);
усвідомлено читає тексти-інструкції, лис-
ти, повідомлення, оголошення, запрошення 
тощо;

бере участь у читанні діалогічних текстів; 
орієнтується у графічному оформленні 
слів персонажів та автора;
виразно читає навчальні тексти різних ти-
пів і жанрів; розуміє і запам’ятовує прави-
ла, інструктивні завдання до навчальних 
вправ і виконує їх;

читає вголос у темпі: на кінець I семестру — 
65–70 слів за хвилину; на кінець II семе-
стру — 75–80 слів за хвилину;
відповідає на запитання за змістом прочи-
таного, бере участь в обговоренні змісту

Учень/учениця:
самостійно складає речення (окремі та 
зв’язані між собою) за поданими ілюстраці-
ями, за спостереженнями, опорними слова-
ми, на зазначену вчителем тему;
будує і записує 2–3 запитання за змістом 
прочитаного тексту, на задану тему;
формулює письмові відповіді на запитання, 
поставлені однокласниками, вчителем;
самостійно впорядковує деформований 
текст: переставляє частини за логікою за-
гального змісту; вилучає зайві речення, що 
не відповідають темі, добирає заголовок, 
додає кінцівку тощо;
письмово переказує текст розповідного 
змісту (початковий обсяг 50–70 слів), від-
творюючи використані автором виражальні 
засоби мови;

складає письмове висловлювання (близько 
60 слів) на основі вражень від прочитано-
го твору, переглянутого фільму, ситуації з 
життя класу, сім’ї та ін.; 
використовує виражальні засоби мови; 

Виділення силою голосу (логічним наголо-
сом) слів, найважливіших для висловлення 
думки.
Орфоепічні норми під час читання слів, 
написання яких не збігається з вимовою: 
чітке вимовляння дзвінких приголосних у 
кінці слів і в кінці складів перед наступними 
глухими; нормативне вимовляння африкат 
[дж], [дз], [дз] та [ґ].
Читання текстів, різних за комунікативним 
призначенням: роз’яснень (інструкцій) до 
навчальних та ігрових завдань, листів (осо-
бистих і колективних), повідомлень (у т. ч. в 
дитячих газетах, журналах), телеграм, ого-
лошень, запрошень, привітань тощо.
Читання тексту з діалогом, знаходження 
слів автора і персонажів.

Виразне читання навчальних текстів під-
ручника, сформульованих у ньому за-
вдань, читання і запам’ятовування правил 
та користування ними в усному і писемному 
мовленні.
Читання вголос і мовчки.

Обговорення змісту прочитаного

Складання і записування 1 або 2–3 зв’я-
заних між собою речень за певними орієн-
тирами, поданими вчителем або в підруч-
нику, робочому зошиті.

Складання і записування запитань за зміс-
том прочитаного, на задану тему та відпо-
відей на запитання.

Робота з деформованим текстом — упо-
рядковування частин тексту, окремих ре-
чень, добір заголовка тощо.

Написання переказів (розповідний текст) за 
колективно складеним планом, з опорою на 
допоміжні матеріали (ключові слова та спо-
лучення слів тощо), дотримуючись тричас-
тинної структури висловлювання.
Письмове висловлювання про прочитаний 
твір, епізод переглянутого фільму, ситуації 
з життя класу або сім’ї та ін.

Використання виражальних засобів мови в 
писемному мовленні.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

4. Писемне мовлення (17 годин протягом року)



висловлює своє ставлення до того, про що 
пише;
складає записки, привітання, запрошення, 
листа другові;

помічає в роботі товариша позитивні сто-
рони та дає поради щодо вдосконалення 
роботи, орієнтуючись на пам’ятку, підготов-
лену вчителем;
знаходить і виправляє у власному тексті 
помилки (орфографічні, граматичні і стиліс-
тичні), орієнтуючись на пам’ятку, підготов-
лену вчителем

Учень/учениця: 
пояснює значення мови в житті людей; 
розрізнює поняття державна (українська) і 
рідна мова; 
знає основні ознаки культури усного і пи-
семного мовлення;
володіє словами ввічливості, різними фор-
мами звертання до тих, з ким спілкується

Учень/учениця:
визначає в тексті його основні складові — 
зачин, основну частину, кінцівку;
відновлює деформований текст із перемі-
щеними частинами;
впізнає за характерними ознаками художні, 
наукові (правила, визначення), науково-по-
пулярні та ділові тексти;
визначає тему (про що цей текст) та мету 
(чого він вчить, для чого створений) у тек-
стах різних типів; добирає заголовок відпо-
відно до теми тексту;
бере участь у колективному (під керівниц-
твом учителя) складанні плану прочита-
ного тексту;
впізнає і визначає кількість абзаців у тексті; 
дотримується абзаців при списуванні тек-
сту, в оформленні творчих робіт, переказів; 
пояснює зв’язок між абзацами та планом 
тексту;
зв’язує два сусідні речення в тексті за допо-
могою слів він, вона, воно, вони, цей, ця, ці, 
потім, тоді та ін.; 
використовує синоніми для зв’язку речень 
у тексті;

Висловлення власної думки у письмовій 
формі.
Складання записки, яка містить пояснення 
певного факту; привітання, запрошення; 
написання листа другові.
Обговорення письмових робіт у парах, не-
великих групах.

Удосконалення змісту і форми написано-
го тексту (відповідність темі; наявність у 
тексті складових частин; логічність і послі-
довність викладу думок; усунення однома-
нітних конструкцій речень, невиправданих 
лексичних повторів)

Розширення відомостей про мову як засіб 
людського спілкування.
Державна і рідна мова. 

Культура усного і писемного мовлення.

Слова ввічливості, їх уживання в різних си-
туаціях

Розширення уявлень про текст та його бу-
дову. Уявлення про змістовий зв’язок між 
частинами тексту.

Спостереження за найголовнішими озна-
ками художніх, науково-популярних та ді-
лових текстів.
Тема і мета висловлювання у текстах різ-
них типів — розповідях, описах, міркуван-
нях. Заголовок тексту.

План тексту. Поділ тексту на логічно завер-
шені частини за планом і без нього. Скла-
дання плану прочитаного тексту.
Абзац. Роль абзаців у тексті. Необхідність 
дотримання абзаців при оформленні твор-
чих завдань, переказів.

Засоби змістового зв’язку між реченнями 
в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, 
той, та, те; лексичні повтори, близькі за 
значенням слова), вироблення уміння вико-
ристовувати їх у власних висловлюваннях.
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ІІ. Мовна змістова лінія

1. Мова і мовлення (3 години і протягом року)

2. Текст (9 годин і протягом року)



складає і записує художні і науково-попу-
лярні описи за поданим зразком;

будує текст-міркування за зразком та пода-
ним зачином (про вчинки людей, події з жит-
тя сім’ї, стосунки між однолітками тощо);
складає тексти-інструкції щодо виготовлен-
ня окремих предметів, проведення рухли-
вих рольових ігор, догляду за домашніми 
тваринами, кімнатними рослинами та ін.

Учень/учениця:
розрізнює на слух і на письмі розповід-
ні, питальні і спонукальні речення; впізнає 
окличні речення на слух та на письмі за 
розділовим знаком у кінці;
правильно інтонує речення, різні за метою 
висловлювання та вираженням експресії 
(почуттів);
складає усно і записує речення, різні за 
метою висловлювання та вираженням по-
чуттів;
правильно вживає розділові знаки в кінці 
різних за метою висловлювання речень;
виділяє звертання в усній формі інтонацією, 
а на письмі розділовими знаками — кома-
ми, знаком оклику; використовує форми 
кличного відмінка (до вчителя, однокласни-
ків, працівників школи, членів родини);

визначає в реченні головні члени (підмет 
і присудок — його основу); виділяє слово-
сполучення у групі підмета і групі присудка; 
визначає другорядні члени речення (без 
поділу їх на види);
встановлює з допомогою і під керівни-
цтвом учителя смислові і граматичні зв’язки 
між словами у простому неускладненому 
реченні з підметом-іменником і присудком-
дієсловом за допомогою питань від голов-
ного слова до залежного (практично, без 
термінів): росте (на чому? де?) на грядці; 
поспішає (до чого? куди?) до класу;
складає і поширює прості речення за по-
даними схемами; перебудовує за зразком 
два прості речення в одне просте з одно-
рідними членами (Діти вчаться писати. 
Діти вчаться малювати. — Діти вчаться 
писати і малювати.); об’єднує за зразком 
два прості речення в одне складне (Сьо-
годні брат працює на фермі. Тато готує 
ґрунт під посіви. — Сьогодні брат працює 
на фермі, а тато готує ґрунт під посіви)

Складання текстів-описів, художніх та на-
уково-популярних (без уживання термінів), 
за поданими зразками, з урахуванням ситу-
ації мовлення.
Побудова тексту-міркування.

Складання текстів-інструкцій

Закріплення й узагальнення вивченого про 
речення в 1–2 класах. Речення, різні за 
метою висловлювання та інтонацією (роз-
повідні, питальні, спонукальні; окличні та 
неокличні).
Інтонування речень під час голосного чи-
тання, зв’язних висловлювань та усного 
діалогу.
Використання різних типів речень у вислов-
люваннях, створених на основі навчальних 
ситуацій.
Розділові знаки в кінці речень.

Звертання, розділові знаки при них.
Виділення звертань в усному мовленні па-
узами, а на письмі — розділовими знаками 
(практично). Використання у ролі звертань 
форм кличного відмінка: друже, Ольго, Ва-
силю, Наталко, Наталю, Маріє Петрівно.
Головні члени речення (підмет і присудок). 
Зв’язок слів у реченні. Поняття про слово-
сполучення. Головне і залежне слово у сло-
восполученні. Різні способи вираження під-
мета і присудка (лише практично).
Встановлення смислових і граматичних 
зв’язків між словами в реченнях.

Побудова речень (простих і складних, зі 
звертанням та однорідними членами) за 
зразком та схемами.

Поширення речень за питанням і схемами. 

Перебудова речень: об’єднання двох про-
стих речень в одне просте з однорідними 
членами; об’єднання двох простих речень в 
одне складне (за зразком)
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3. Речення (7 годин і протягом року)



Учень/учениця:
виявляє в тексті слова із прямим та пере-
носним значенням, багатозначні слова, 
найуживаніші омоніми (омофони — коса 
(дівчини і знаряддя праці); омоформи — 
моя мати — мати книжку; омографи 
(книжки і книжки) — практично, у процесі 
навчальної роботи, без уживання термінів;
добирає синоніми й антоніми до загально-
вживаних слів; використовує їх в усному 
і писемному мовленні (навчальних твор-
чих роботах); пояснює і вживає у власно-
му мовленні опрацьовані за підручниками 
фразеологізми, зокрема, прислів’я;
пояснює значення слів, опрацьованих у 
попередній навчальній діяльності; корис-
тується прийомами тлумачення слів (до-
бір синонімів, опора на морфемну будову 
тощо) та тлумачним словником;
добирає слова для точного вираження дум-
ки в усному і писемному мовленні;

виявляє у навчальних текстах, у мовленні 
товаришів по класу, у власному мовленні 
хибні, примітивні слова; замінює їх літера-
турними, нормативними

Учень/учениця:
змінює слова за питаннями;
виділяє змінну частину, визначає основу;
знаходить, визначає закінчення у слові, 
поданому в кількох формах; пояснює роль 
закінчення у зв’язках слів у реченні;

знаходить, визначає корінь у ряді спільно-
кореневих слів;
визначає префікс, суфікс у ряді слів з одним 
і тим самим префіксом, суфіксом;
розрізнює під керівництвом учителя спіль-
нокореневі слова і форми того самого сло-
ва;
аналізує в навчальній роботі під керівни-
цтвом учителя слова за будовою;

правильно вимовляє слова з ненаголоше-
ними голосними звуками [е], [и];

Значення слів, пряме і переносне значен-
ня, випадки багатозначності, найуживаніші 
омоніми (без терміна).

Синоніми та антоніми, добір синонімів з 
метою увиразнення висловленої думки та 
уникнення невиправданих повторів одного 
й того самого слова. Роль синонімів у тек-
сті. Ознайомлення з деякими найпоширені-
шими фразеологізмами.
Розвиток умінь помічати в тексті незнайомі 
слова, з’ясовувати їх значення.

Добір слів для якнайточнішого вираження 
думки під час усного та писемного мовлен-
ня.
Культура мовленого слова: розрізнення 
літературної лексичної норми та ненорма-
тивної лексики (вульгаризмів, суржику, ру-
сизмів тощо) на прикладах спостережень 
за мовленням учнів

Поняття про закінчення й основу слова. 
Роль закінчення як частини слова, за до-
помогою якої змінюється форма слова (на 
прикладах із різних частин мови). Закінчен-
ня як засіб зв’язку слів у реченні. Визначен-
ня закінчення способом змінювання слів за 
питаннями.
Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

Корінь. Спільнокореневі слова і форми сло-
ва. Аналіз будови слова.

Чергування голосних [о], [е] з [і] та приголо-
сних [г], [к], [х]  [ж], [ч], [ш]  [з], [ц], [с] у 
коренях слів.
Вимова і правопис слів з ненаголошеними 
[е], [и] в корені слова, які перевіряються на-
голосом.
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5. Будова слова (30 годин і протягом року)

4. Слово. Значення слова (7 годин і протягом року)



знає, що таке «орфограма»; знаходить 
слова з орфограмами, перевіряє їх;
користується орфографічним словником 
для перевірки написання слів із ненаголо-
шеними [е], [и], що не перевіряються наго-
лосом;
знає правило вимовляння дзвінких приго-
лосних звуків у кінці слова і складу перед 
глухим і дотримується його у мовленні;
користується правилом перевірки напи-
сання слів із сумнівними приголосними, що 
піддаються асиміляції (про[зь]ба, моло[дь]
ба, кі[х]ті, ні[х]ті).
утворює нові слова від заданої основи за 
допомогою префіксів;

пояснює значення префіксів у словах з опо-
рою на введення їх у словосполучення, ре-
чення;
розрізнює у процесі навчальної роботи 
співзвучні префікси і прийменники (напри-
клад, без сорому — безсоромний, на пись-
мі — написаний) на слух і на письмі.
знає і дотримується в навчальній роботі 
правила вимовляння і правопису префіксів 
роз-, без-, з-, с-;

дотримується правил правопису слів з 
апострофом після префіксів, переносу слів 
із префіксами у процесі виконання навчаль-
них вправ;

утворює нові слова, що належать до тієї 
самої частини мови за допомогою поданих 
суфіксів (ручка, рученька, ручище; чорний, 
чорнявий, чорненький, чорнющий);

пояснює в навчальній роботі значення, яко-
го надають словам найуживаніші суфікси, 
зокрема суфікси зменшення, здрібнілості, 
пестливості

Поняття «орфограма».

Вимова і правопис слів із ненаголошеними 
[е], [и] в корені слова, що не перевіряються 
наголосом. Робота з орфографічним слов-
ником.
Поглиблення знань про дзвінкі та глухі при-
голосні (парні й непарні). Вимова і право-
пис слів із дзвінкими приголосними в кінці 
та середині слів перед глухими. Правило 
перевірки правопису слів типу просьба, бо-
ротьба, кігті, нігті.

Префікс. Словотворча роль префіксів. Тво-
рення слів з найуживанішими префіксами, 
складання з ними словосполучень і речень. 
З’ясування значення слів із різними префік-
сами.

Префікси, співзвучні з прийменниками (спо-
стереження за звучанням і написанням).

Правопис префіксів роз-, без-. Спостережен-
ня за збігом однакових приголосних звуків на 
межі префікса і кореня (беззубий, беззвуч-
ний, беззмістовний, роззолочений, роззу-
ватись, роззиратись). Практичне ознайом-
лення з написанням префіксів з- (с-).
Спостереження за значенням слів з різни-
ми префіксами (у словосполученнях, ре-
ченнях, тексті).
Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
Перенос слів із префіксами.

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів 
на прикладі спільнокореневих слів, які на-
лежать до однієї і тієї самої частини мови. 

Творення слів з найуживанішими суфікса-
ми, введення їх у речення, текст. Спосте-
реження за збігом однакових приголосних 
на межі кореня і суфікса (сонний, денний, 
осінній). Поділ таких слів для переносу.
Спостереження за значенням слів із суфік-
сами (у реченнях, тексті)
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Учень/учениця:
ділить на групи слова, які відповідають на 
питання різних частин мови (серед них чис-
лівників, прислівників (без уживання тер-
міна), які розрізнюються за родом, числом 
(іменники, прикметники), стоять у формі 
того чи іншого часу (дієслова);
будує сполучення зі слів, що є різними час-
тинами мови, використовуючи службові 
слова: пішли до лісу; хлопчики і дівчатка;
розрізнює слова за родовими і видовими 
ознаками: птахи: лелеки, зозулі, синиці, 
горобці; дерева: дуб, клен, яблуня, вишня; 
кольори: червоний, фіолетовий, зелений 
тощо;
добирає групи спільнокореневих слів, що 
належать до різних частин мови, вводить 
їх у словосполучення і речення (дуб, дубо-
вий, задубіти; сміх, смішний, усміхатися)

Учень/учениця:
має уявлення про іменник як частину мови; 
впізнає в тексті й самостійно добирає імен-
ники; ставить питання до іменників, що на-
лежать до різних родів; будує сполучення 
іменників з іншими словами, використову-
ючи для зв’язку закінчення і прийменники;
розрізнює іменники — назви істот і неістот, 
правильно ставить до них питання;
розрізнює власні і загальні іменники, до-
бирає відповідні приклади; вживає в пись-
мових текстах власні іменники з великою 
буквою;
відносить до іменників за поставленим пи-
танням що? опредмечені якості, дії (зелень, 
добро, плавання, напис);
розрізнює і пояснює у процесі навчальної 
роботи іменники у прямому і переносному 
значеннях;
визначає рід іменників, ставить питання і 
відносить іменник до одного з родів;

змінює іменники за числами; визначає чис-
ло іменників;

знає назви відмінків і відмінкові питання; 
змінює іменники різних родів за відмінками 
з орієнтуванням на зразок, навчальну таб-
лицю;

Спостереження за словами, що відповіда-
ють на питання хто? що? який? яка? яке? 
які? що робить? що роблять? скільки? 
котрий? котра? котре? котрi? де? коли? 
як?, а також за службовими словами, до 
яких не можна поставити питання (і, та, на, 
від, до, але тощо). Розпізнавання таких слів.

Логічні вправи на розрізнення слів за родо-
вими і видовими ознаками та за смислови-
ми групами у межах кожної частини мови.

Спостереження і добір спільнокореневих 
слів, які належать до різних частин мови, 
розрізнення їх за питаннями, значенням, 
роллю в реченні та за граматичним і смис-
ловим зв’язком з іншими словами (в межах 
словосполучень і речень)

Загальне поняття (питання, значення, роль 
та зв’язок з іншими словами в реченні за до-
помогою закінчень та прийменників).

Іменники, що означають назви істот (хто?), та 
іменники, які означають назви неістот (що?).
Власні і загальні іменники. Велика буква у 
власних іменниках.

Формування поняття предметності на при-
кладах іменників, які означають опредме-
чені якості, дії.
Вживання іменників у прямому і переносно-
му значеннях.

Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. 
Віднесення слова до одного з родів.

Змінювання іменників за числами (однина і 
множина).

Практичне ознайомлення з відмінками 
іменника (назви відмінків, відмінкові питан-
ня). Спостереження за змінюванням імен-
ників за відмінками.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Іменник (12 годин)

6. Частини мови. Загальне поняття (4 години)



добирає найуживаніші (1–3) синоніми та ан-
тонім до кожного із заданих іменників;
вживає синоніми й антоніми в усних і пись-
мових висловлюваннях; бере участь в удо-
сконаленні навчальних і власних текстів за 
допомогою синонімів

Учень/учениця:
має уявлення про прикметник як частину 
мови; впізнає прикметники в реченні і тексті; 
пояснює роль прикметників у мові і мовленні;
будує сполучення прикметників з іменни-
ками; встановлює між ними граматичний 
зв’язок за допомогою питань (нове паль-
то — пальто (яке?) нове; у новому паль-
ті — у пальті (якому?) новому);
пояснює пряме і переносне значення при-
кметників у процесі виконання навчальних 
вправ;
добирає до поданих прикметників 1–3 си-
ноніми та антонім; використовує їх в усно-
му і писемному мовленні, зокрема в описах;
складає прості загадки про предмети за до-
помогою прикметників, що характеризують 
предмети-відгадки;
бере участь у колективних навчальних 
вправах з удосконалення речень, текстів 
шляхом додавання (добору) прикметників 
до іменників;

складає прості загадки про предмети за до-
помогою прикметників, що характеризують 
предмети-відгадки;

змінює прикметники за родами; визначає 
рід прикметників за закінченням, поставле-
ним питанням; за родом іменників, з якими 
вони зв’язані;

змінює прикметники за числами у сполу-
ченні з іменниками; вводить їх у речення

Учень/учениця:
має уявлення про дієслово як частину мови;
впізнає дієслова в реченні, тексті, ставить 
до них питання; пояснює їх значення у мові 
і мовленні; зв’язує з іменниками;

Спостереження за влучним уживанням 
іменників-синонімів, іменників-антонімів у 
тексті, розмірковування про їх роль. Вибір із 
даних слів тих, що найбільше відповідають 
меті й типу висловлювання. Вправи на замі-
ну в тексті недоречних лексичних повторів

Загальне поняття (питання, значення, роль 
у реченні).

Встановлення зв’язку прикметників з імен-
никами за допомогою питань від іменника 
до прикметника.

Вживання прикметників у прямому і пере-
носному значеннях.

Прикметники-синоніми, прикметники-
антоніми. Використання їх у зв’язних 
висловлюваннях.
Спостереження за вживанням прикметни-
ків у загадках.
Вибір з-поміж поданих прикметників тих, 
що найточніше характеризують персона-
жів, події, явища.
Спостереження за влучним уживанням 
прикметників у тексті, зокрема в описах, 
розмірковування над тим, з якою метою 
вони дібрані автором.
Спостереження за вживанням прикметни-
ків у загадках.
Вибір з-поміж поданих прикметників тих, 
що найточніше характеризують персона-
жів, події, явища.
Змінювання прикметників за родами у спо-
лученні з іменниками. Родові закінчення 
прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е, -є. Розпіз-
навання форм прикметників за родовими 
закінченнями та іменниками, від яких зале-
жать прикметники.
Змінювання прикметників за числами у спо-
лученні з іменниками

Загальне поняття (питання, роль у реченні). 
Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Дієслово (16 годин)

Прикметник (12 годин)



добирає до поданого дієслова 1–3 синоні-
ми, антонім; пояснює в навчальній роботі 
дієслова, вжиті у переносному значенні;
бере участь у колективних навчальних 
вправах з удосконалення текстів шляхом 
добору дієслів-синонімів;

розрізнює часові форми дієслова; ставить 
питання до дієслів різних часових форм;
змінює дієслова за часами у формах доко-
наного і недоконаного виду (без уживання 
термінів) за допомогою питань: що робить? 
що зробить? що робив? що зробив?;
розпізнає часові форми дієслів у тексті;
вживає дієслова з не в усному і писемному 
мовленні, в різних ситуаціях спілкування (в 
суперечках, дискусіях, застереженнях, ви-
правдовуваннях, порадах, повчаннях)

Учень/учениця:
використовує здобуті протягом навчально-
го року мовні знання і мовленнєві вміння у 
процесі виконання навчальних і контроль-
них завдань

Учень/учениця:
відтворює усно український алфавіт; на-
зиває букви на позначення голосних і при-
голосних звуків, парних дзвінких і глухих 
приголосних; правильно називає всі літери; 
розташовує слова за алфавітом, орієнту-
ючись на другу літеру;
користується орфографічним та іншими 
навчальними словниками (тлумачним, пе-
рекладним та ін.);
застосовує правила перевірки написання 
слів із ненаголошеними голосними [е], [и] в 
корені, що перевіряються наголосом;
користується орфографічним словником 
для перевірки написання слів із ненаголо-
шеними [е], [и], що не перевіряються наго-
лосом;
пише слова із дзвінкими приголосними в 
кінці слова і складу перед глухими відпо-
відно до літературної вимови;
застосовує правило перевірки букв на по-
значення дзвінких і глухих звуків, що під-
даються уподібненню (молотьба, просьба, 
легко, нігті);
дотримується правил правопису префік-
сів роз-, без-, з- (с-), вживання апострофа 
після префіксів на приголосний звук, пере-

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми.
Вживання дієслів у переносному значенні. 
Спостереження за влучним добором дієслів 
автором тексту для змалювання подій, явищ. 
Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше 
передають думку, відповідають меті й типу 
висловлювання. Удосконалення висловлю-
вань шляхом добору дієслівних синонімів.
Час дієслова.

Змінювання дієслів за часами. Розпізна-
вання часових форм дієслів у тексті. Вико-
ристання їх у власних висловлюваннях.

Правило написання не з дієсловами. Ви-
користання дієслів з не у монологічному та 
діалогічному мовленні

Виконання навчальних і контрольних за-
вдань

Українська абетка (алфавіт). Букви на по-
значення голосних і приголосних звуків. 
Способи позначення м’якості приголосних 
на письмі.

Робота з орфографічним та іншими на-
вчальними словниками.

Правопис слів із ненаголошеними голосни-
ми [е], [и] в корені слова, що перевіряються 
наголосом.
Правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в 
корені слова, що не перевіряються наголо-
сом.

Правопис слів із дзвінкими приголосними в 
кінці слова та складу перед глухими.

Правопис слів із дзвінкими і глухими 
приголосними, що піддаються уподібненню 
за дзвінкістю-глухістю.

Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-).
Вживання апострофа після префіксів на 
приголосний перед буквами я, ю, є, ї.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

8. Фонетика і графіка. Правопис (протягом навчального року)

7. Повторення вивченого за рік (4 години)



носу слів із префіксами, з апострофом піс-
ля префіксів;
правильно записує слова зі збігом одна-
кових приголосних звуків на межі морфем 
(беззахисний, осінній) та переносить їх із 
рядка в рядок;
записує власні іменники з великої букви;
пише окремо не з дієсловами;
дотримується правил вживання розділо-
вих знаків у кінці речень, різних за метою 
висловлювання та інтонацією;
виділяє на письмі звертання розділовими 
знаками: комою, знаком оклику;
списує текст із підручника, робочого зоши-
та обсягом 50–70 слів із дотриманням пра-
вил правопису і каліграфії; звіряє записане 
зі зразком; виправляє допущені помилки;
записує під диктування текст (50–70 слів), 
складений зі слів, що пишуться за фо-
нетичним принципом, за правилами, ви-
вченими в 1–3 класах і визначеними про-
грамою для самостійного застосування, 
а також слів, визначених програмою для 
запам’ятовування

Учень/учениця:
самостійно контролює виконання гігієніч-
них та технічних правил письма;

виконує підготовчі вправи-розчерки, збері-
гаючи однакову висоту, ширину, однаковий 
нахил елементів букв;
дотримується належної висоти, ширини, 
нахилу великих і малих букв та пунктуацій-
них знаків (.?!) у зошиті в одну лінійку;

Правила переносу слів із префіксами та з 
апострофом після префіксів.
Подвоєння приголосних на межі префікса і 
кореня, кореня і суфікса. Правило переносу 
слів із подвоєними буквами.

Велика буква у власних іменниках.
Правило написання не з дієсловами.
Розділові знаки в кінці речень.

Звертання. Розділові знаки при них.

Списування навчальних друкованих і ру-
кописних текстів із дотриманням правил 
оформлення письмових робіт.

Письмо під диктування: навчальні диктан-
ти, матеріалом для яких є слова, речення, 
тексти.
Контрольний диктант.
Слова, значення, вимову і написання 
яких учні мають запам’ятати: абрикос, 
адреса, айстра, автомобіль, агроном, 
акваріум, апельсин, апетит, асфальт, 
банкір, бензин, бетон, бібліотека, вело-
сипед, верблюд, вогнище, вокзал, гори-
зонт, гриміти, грім, депутат, дециметр, 
директор, електрика, кипіти, кишеня, ко-
лектив, комбайн, комбайнер і комбайнер, 
комп’ютер, коридор, космонавт, криниця, 
кукурудза, метал, минулий, очерет, пиріг, 
президент, пшениця, радіо, сантиметр, 
секунда, спасибі, тривога, фермер, хвили-
на, черемха, черешня (49 слів)

Технічні навички.
Графічні навички.

Поступовий перехід до письма в графічній 
сітці зошита в одну лінію.
Підготовчі графічні вправи. Виконання 
окремих елементів та розчерків висотою в 
1/3 рядка, у піврядка та в півтора рядка.
Закріплення письма великих і малих букв 
та пунктуаційних знаків.

Письмо букв за групами: у порядку усклад-
нення їх форми (і, и, ш, щ…І, Ї, И, Ш…), за 
початком написання букв (с, о, а, д… С, О, 
Є, Е…)
Удосконалення письма букв.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

9. Графічні навички письма. Техніка письма. 
Культура оформлення письмових робіт (протягом року)



безвідривно поєднує складові елементи 
букв н, р, ф;
виконує розчерки у зростаючому темпу;
безвідривно поєднує до 4 графем (рин, лин, 
дре; мили, ориз, трив тощо) у словах вправ 
підручника; самостійно контролює рухові 
дії у процесі такого письма;
прискорює письмо в міру своїх можливос-
тей, не змінюючи при цьому форми букв та 
їх поєднань;
правильно, охайно оформлює письмову ро-
боту у зошиті в одну лінію: записує слова 
у стовпчик; підкреслює умовними лініями 
слова — різні частини мови; умовно позна-
чає морфеми; будує графічні схеми синтак-
сичної структури речення;
дотримується правил письма на дошці: 
учень, який пише правою рукою, у процесі 
письма стоїть зліва від написаного; учень, 
який пише лівою рукою, у процесі письма 
стоїть справа від написаного;
тримає крейду трьома пальцями;
зберігає пропорційність букв за всіма пара-
метрами

Учень/учениця:
знає і розповідає про походження назви 
держави і її столиці;
описує усно Прапор і Герб України; знає 
напам’ять Державний гімн;
розповідає усно про рідний край, його при-
роду;
записує власні назви рідного міста чи села 
(назви вулиць, майдану, річки тощо);
записує свою домашню адресу;
розповідає про українські національні сим-
воли (верба, калина, вишитий рушник, ви-
шиванка, писанка та ін.);
знає і розповідає про Київську Русь, найві-
доміших її князів (Ярослава Мудрого, Воло-
димира Великого, княгиню Ольгу та ін.);
знає імена окремих найвідоміших україн-
ських письменників, поетів, художників та 
ін.

Розвиток швидкості письма.

Оформлення письмових робіт.

Письмо на дошці

Держава Україна, її столиця.

Характерні особливості державних симво-
лів України.
Рідний край: місце розташування на тери-
торії України (Закарпаття, Буковина, Крим 
та ін.), природа, вулиці і майдани, пам’ятні 
місця.

Національні символи України — верба, ка-
лина, вишитий рушник, вишиванка, писанка 
та ін.
Історичне минуле України доби Київської 
Русі.

Відомі люди України минулого і сьогодення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

ІІІ. Соціокультурна змістова лінія

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, 
реалії життя народу (протягом року)



Учень/учениця:
виразно читає, розповідає і бере участь 
в інсценуванні українських народних казок; 
визначає позитивних і негативних персона-
жів, головну думку казки;
відгадує доступні загадки, знає напам’ять 
окремі з них; робить спроби самостійно 
складати найпростіші загадки про конкрет-
ні предмети, називаючи їх ознаки;
знає напам’ять дитячі пісні, колискові, ко-
лядки, щедрівки, посівалки і використовує 
їх під час дозвілля, ігор, свят;
знає і пояснює найпоширеніші народні при-
кмети;
пояснює значення найпрозоріших народ-
них приказок, використовує їх у власному 
мовленні

Учень/учениця:
знає і доцільно вживає українські формули 
мовленнєвого етикету розмовного стилю;
знає, свідомо вживає і правильно записує 
відповідні українські формули мовленнєво-
го етикету вітання, прощання, прохання, ви-
бачення, запрошення у спілкуванні з людь-
ми різного віку, статусу, родинних стосунків 
тощо;
знає і дотримується правил етикету у гро-
мадських місцях

Учень/учениця:
уникає конфліктних ситуацій зі старшими і 
молодшими членами родини; прагне допо-
магати своїм рідним;
радіє успіхам і співпереживає невдачі одно-
класників; бере участь у класних і шкіль-
них заходах; ставиться з повагою до вчи-
телів, технічного персоналу школи;
дотримується правил етикетної поведінки 
в кінотеатрі, музеї, поліклініці, на шкільно-
му святі; використовує відповідні формули 
мовленнєвого етикету;
цікавиться рослинним і тваринним світом;
турбується про природу рідного краю (до-
помагає птахам узимку тощо); поводиться 
на природі так, щоб не завдати їй шкоди

Читання й інсценування уривків із україн-
ських народних казок, визначення позитив-
них і негативних персонажів, головної дум-
ки казки.

Відгадування, вивчення і складання зага-
док.

Вивчення дитячих пісень, колискових, ко-
лядок, щедрівок, посівалок, ознайомлення 
з особливостями їх уживання.
Ознайомлення з народними прикметами.

Читання й аналіз доступних народних при-
казок

Ознайомлення з українськими формулами 
мовленнєвого етикету розмовного стилю.

Використання українських формул мовлен-
нєвого етикету з урахуванням віку і статусу 
особи, з якою відбувається спілкування.

Ознайомлення з дотриманням правил ети-
кету у громадських місцях

Ставлення до членів сім’ї.

Стосунки у школі.

Правила етикетної поведінки у громад-
ських місцях (кінотеатрі, музеї, поліклініці, 
на шкільному святі).

Правила поведінки на природі. Ставлення 
до природи

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Особливості національного мовленнєвого етикету. 
Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)

4. Соціальні ролі (протягом року)

2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)



Учень/учениця:
самостійно і своєчасно готується до уро-
ку; підтримує порядок на робочому місці;
визначає під керівництвом учителя мету 
навчальної діяльності; орієнтується у 
тривалості часу, відведеному на виконання 
різних видів завдань; планує послідовність 
виконання завдання; дотримується вста-
новленого порядку під час виконання само-
стійних завдань;
виконує всі настанови вчителя;
слухає й аналізує відповіді однокласників; 
співпрацює з ними у парі, у невеликій групі

Учень/учениця:
орієнтується в методичному апараті під-
ручника (у змістовому навантаженні осно-
вних позначень); знаходить потрібний за 
змістом матеріал; 
працює з дидактичним, роздатковим мате-
ріалом, у зошитах із друкованою основою; 
користується навчальними словниками;
говорить у належному темпі, з відповід-
ною інтонацією; 
виділяє нові факти, розпізнає невідоме; 
відтворює послідовність подій; встанов-
лює причиново-наслідкові зв’язки у змісті 
прослуханого чи прочитаного тексту; 
ставить запитання до тексту, до пояснен-
ня вчителя, однокласникам під час опиту-
вання; 
переказує прочитане; 
зв’язно й послідовно описує побачене, по-
чуте; 
висловлює власні міркування на доступні 
теми

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.

Взаємодія з іншими учасниками навчально-
го процесу

Робота з підручником.

Користування додатковими навчальними 
посібниками.

Спілкування у процесі навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)

ІV. Діяльнісна змістова лінія

1. Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)



Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

4. Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)

Виконання мисленнєвих операцій.

Творче застосування знань, умінь, способів 
діяльності в нових умовах (обставинах)

Перевірка і самоперевірка усних висловлю-
вань і письмових робіт.

Оцінювання результатів навчання

Учень/учениця:
виділяє у предметах, мовних одиницях іс-
тотні ознаки, розрізнює серед них головні і 
другорядні; 
порівнює предмети, мовні одиниці за різни-
ми ознаками; 
робить висновок-узагальнення з допомо-
гою вчителя; 
добирає факти, які підтверджують вислов-
лену думку або суперечать їй;
застосовує мисленнєві операції, мовні зна-
ння і мовленнєві вміння у творчих завданнях

Учень/учениця:
контролює послідовність виконання за-
вдання та його проміжні результати; 
використовує засвоєні способи перевірки 
орфограм; 
знаходить і виправляє орфографічні та 
пунктуаційні помилки; 
перевіряє результати навчання, застосову-
ючи алгоритми й пам’ятки;
висловлює оцінні судження щодо якості 
усної відповіді, письмової роботи власної 
та однокласників

3. Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок 
(протягом року)



4 КЛАС
119 годин

І семестр — 64 години (4 години на тиждень);
ІІ семестр — 55 годин (3 години на тиждень)

Ó 4 êëàñі çàâåðøóєòüñÿ âèâ÷åííÿ ïî÷àòêîâîãî êóðñó óêðàїíñüêîї ìîâè. Ó÷íі 
ìàþòü íå òіëüêè çäîáóòè íîâі çíàííÿ, óìіííÿ і íàâè÷êè â ðîáîòі íàä òåêñòîì, іç 
ãðàìàòèêè, ôîíåòèêè, ïðàâîïèñó òà ðîçâèòêó ìîâëåííÿ, à é ñèñòåìàòèçóâàòè âіäî-
ìîñòі ç ðіçíèõ ðîçäіëіâ ìîâè, óçàãàëüíèòè і çàêðіïèòè îïðàöüîâàíå â 1–3 êëàñàõ. 
Àäæå çíàííÿ і ìîâëåííєâі âìіííÿ, íàáóòі ìîëîäøèìè øêîëÿðàìè â ïî÷àòêîâèõ 
êëàñàõ, ñòàíóòü îñíîâîþ äëÿ âèâ÷åííÿ ñèñòåìàòè÷íîãî êóðñó ðіäíîї ìîâè â îñíî-
âíіé і ñòàðøіé ñòðóêòóðíèõ ëàíêàõ çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè.

Ñòðóêòóðóâàííÿ êóðñó çäіéñíåíî çà ïðèíöèïîì çìіñòîâîãî óçàãàëüíåííÿ.

Учень/учениця:
розуміє з одного прослуховування художній 
чи науково-популярний текст, час звучання 
якого триває 3–4 хвилини (320–400 слів);
висловлюється з приводу змісту прослуха-
ного; виявляє у сприйнятих на слух текстах 
образні і влучні вислови, коментує їх;
визначає тему й основну думку почуто-
го висловлювання, причиново-наслідкові 
зв’язки; виявляє своє ставлення до дійових 
осіб, їхніх вчинків; пов’язує, зіставляє почу-
те із власними спостереженнями, життєвим 
досвідом;
виконує усні інструкції і настанови вчителя 
щодо навчальних завдань

Учень/учениця:
регулює дихання, силу голосу, темп мов-
лення залежно від ситуації мовлення і спіл-
кування;
читає напам’ять вірші, прозові твори, ви-
вчені протягом навчального року;
бере участь у відтворенні, розігруванні на-
вчального діалогу, створенні діалогу на за-
дану тему, за ілюстрацією (з 5–6 реплік для 
двох учасників без урахування етикетних 
реплік початку і завершення діалогу) — од-
ним із учасників діалогу може бути вчитель;
дотримується правил етикету, культури 
спілкування;
усно переказує текст (детально або ви-
бірково), що належить до художнього або 
нау ково-популярного стилю і одного з типів 

Сприймання на слух текстів різних стилів, 
жанрів і типів, які містять не тільки прості 
речення, а й ускладнені однорідними чле-
нами, порівняльними зворотами та складні.
Робота над усвідомленням фактичного 
змісту тексту. Запам’ятовування послі-
довності подій, встановлення причиново-
наслідкових зв’язків, визначення виражаль-
них засобів мови у прослуханому вислов-
люванні. Висловлювання власних думок з 
приводу почутого.

Опрацювання навчальних інструкцій

Регулювання дихання, силу голосу, темп 
мовлення.

Читання напам’ять віршових і прозових тек-
стів.
Відтворення, розігрування діалогу із про-
слуханого або прочитаного твору.
Складання діалогу за малюнком, описа-
ною ситуацією — з опорою на допоміжні 
матеріа ли і без них.

Дотримання правил мовленнєвого етикету, 
культури спілкування.
Переказ (детальний або вибірковий) тексту 
з опорою на даний або колективно складе-
ний план, опорні сполучення слів, а також 
без опори на допоміжні матеріали. Переказ 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1. Аудіювання — слухання-розуміння усного мовлення (протягом року)

2. Говоріння (протягом року)

І. Мовленнєва змістова лінія



мовлення (розповідь, опис, міркування) — 
обсяг початкового матеріалу 70–100 слів;

висловлює власну думку про предмети, по-
дії, явища, почуті в розповіді, з перегляну-
того фільму, з приводу почутого; доповнює 
почуте власними спостереженнями;

повторює зразок короткого висловлюван-
ня (до 5 речень), поданого вчителем, вно-
сить свої доповнення, продовження;
будує самостійне зв’язне висловлювання 
(усний твір типу розповіді, опису або мірку-
вання) – за спостереженнями в навколиш-
ньому, ілюстрацією, поданим зачином або 
кінцівкою, за опорними словами, за пода-
ним або колективно складеним планом (час 
звучання до 3 хвилин); використовує вира-
жальні засоби мови; виражає своє ставлен-
ня до висловлюваного;
дає загальну оцінку почутому діалогу або 
розповіді, опису чи міркуванню; пропонує, 
як можна його вдосконалити або доповнити

Учень/учениця:
миттєво впізнає в тексті добре знайомі 
слова, словосполучення (у нашій школі; 
уяви собі; кілька років; раптом хлопчик; 
українська мова тощо);
розпізнає в тексті з побіжного погляду 
його окремі особливості: наявність діало-
гів, віршованих вставок, кількість абзаців 
на сторінці, кількість слів у невеликому (з 
4–5 слів) реченні;

орієнтується у змісті книжки: легко відшу-
кує за змістом потрібний розділ, параграф, 
твір тощо;
орієнтується в попередньо опрацьовано-
му тексті;
знаходить протягом 0,5–1 секунди у тексті 
зазначені вчителем елементи змісту під час 
виконання завдань із вибіркового читання 
(місце, час, причину дії, вчинки дійових осіб 
тощо); елемент опису, міркування у розпо-
відному тексті;
виразно, інтонаційно правильно читає 
речення, різні за метою висловлювання, 
зі звертаннями, з однорідними членами з 
орієнтацією на загальний зміст та розділові 
знаки в середині і в кінці;

епізоду із переглянутого фільму, розповіді, 
почутої в позаурочний час від близьких, 
знайомих.
Висловлення своєї думки про предмет по-
чутого, обґрунтування її, доповнення тек-
сту на основі особистого життєвого досві-
ду (використовуються тексти — розповіді, 
описи, міркування).
Повторення зразка зв’язного висловлюван-
ня, даного вчителем, внесення деяких до-
повнень, змін до тексту.
Складання зв’язного висловлювання (роз-
повідь, опис, міркування) за малюнком, 
описаною ситуацією, з опорою на допоміжні 
матеріали (поданий зачин або кінець, опор-
ні сполучення слів, даний або колективно 
складений план та ін.). Вираження свого 
ставлення до предмета висловлювання.

Оцінювання (з допомогою вчителя) сприй-
нятого діалогу або зв’язного висловлюван-
ня, відзначення в ньому достоїнств, пропо-
зиції щодо доопрацювання, удосконалення

Удосконалення навички миттєвого впізна-
вання найбільш уживаних слів із 4–7 букв, і 
сполучень коротких слів, складених із такої 
самої кількості знаків.

Розпізнавання окремих характерних ознак 
друкованого матеріалу: розрізнення очима 
в тексті з діалогом слів дійових осіб, виді-
лених за допомогою тире або лапок, а та-
кож слів автора; розпізнавання з одного по-
гляду кількості слів у реченні, складеному з 
4–5 слів, зміни порядку слів у двох схожих 
реченнях невеликої довжини.
Знаходження у книзі потрібних сторінок, 
параграфа, окремого оповідання тощо за 
змістом у кінці.
Вправляння в орієнтуванні у змісті опра-
цьованого тексту.
Виявлення елементів опису, міркування у 
тексті розповідного типу.

Читання вголос із дотриманням правильно-
го вимовляння слів із тими особливостями 
вимови, над якими на уроках велась робо-
та.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Читання (протягом року)



робить у процесі читання усвідомлені пау-
зи, виділяє в тексті логічно значущі слова; 
використовує міміку, жести під час читання 
текстів, вивчених напам’ять;
помічає і пояснює різницю в змісті прочита-
них коротких абзаців, 2–3 речень, що від-
різняються кількома словами (використову-
ються речення довші і порівняно важчі, ніж 
у 3 класі);
читає вголос наприкінці I семестру у тем-
пі — 80–85 слів за хвилину; наприкінці II се-
местру у темпі — 90–95 слів за хвилину;

читає і розуміє інструктивні матеріали до 
виконання навчальних та ігрових завдань;

виконує адекватні дії за навчальним тек-
стом підручника

Учень/учениця:
складає і записує 3–4 зв’язані між собою 
речення за змістом ілюстрації, навчальної 
ситуації, запропонованої вчителем; 3–4 за-
питання на задану тему, відповіді на запи-
тання, поставлені однокласниками;

відновлює деформований із навчальною 
метою текст, удосконалює його за настано-
вами вчителя;

пише переказ розповідного тексту з еле-
ментами опису або міркування (обсяг по-
чаткового тексту 70–100 слів) за колектив-
но або самостійно складеним планом з опо-
рою на допоміжні матеріали (подані зачин 
або кінцівку, ключові словосполучення та 
ін.) із дотриманням тричастинної структури 
висловлювання, використанням виражаль-
них засобів мови;
складає самостійне письмове висловлю-
вання (60–80 слів) типу розповіді, опису, 
міркування на добре знайомі учням теми: 
за прочитаним твором, епізодом з перегля-
нутого фільму, ситуацією з життя класу, ро-
дини і т. ін.; використовує виражальні засо-
би мови; записує свою думку про предмет 
висловлювання;

Інтонаційно правильне читання речень, 
різних за метою висловлювання, окличних 
речень.
Інтонування речень зі звертаннями, що 
стоять на початку, в середині, у кінці речен-
ня; речень з однорідними членами, в яких 
є узагальнювальні слова (за зразком, без 
уживання термінів).
Читання мовчки речень (коротких абзаців), 
що відрізняються 1–2 словами. Усвідом-
лення різниці у значенні схожих, але не од-
накових речень. Вправляння у виявленні 
з-поміж 2–3 речень того, що відповідає за-
значеному вчителем змісту.
Самостійне читання мовчки матеріалів, що 
мають комунікативне навантаження: більш 
поширені (порівняно з попереднім класом) 
інструкції до ігрових і навчальних завдань.
Самостійне читання мовчки тексту, що міс-
титься у вправі підручника

Складання і записування зв’язаних між со-
бою речень, які описують зміст малюнка, 
частину інтер’єру класу, навчальну ситуа-
цію на уроці тощо.
Складання і записування запитань на зада-
ну тему та відповідей на запитання, постав-
лені однокласниками (вчителем).

Робота з деформованим текстом: виділен-
ня відсутніх абзаців, переставляння частин 
тексту, вилучення речень, які не відпові-
дають темі, додавання кінця (заключного 
речення), заміна недоречно повторюваних 
слів, забезпечення зв’язку між реченнями 
та абзацами тексту.

Детальний та вибірковий переказ (роз-
повідний текст з елементами опису або 
міркування), за колективно і самостійно 
складеним планом, з опорою на допоміж-
ні матеріа ли, дотримуючись тричастинної 
структури висловлювання.

Самостійне складання письмового вислов-
лювання типу розповіді, опису, міркування 
на добре відомі учням теми: про прочитаний 
твір, епізод переглянутого фільму, ситуації 
з життя класу або сім’ї та ін., використання 
виражальних засобів мови, виявлення сво-
го ставлення до предмета висловлювання.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
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4. Писемне мовлення (17 годин і протягом року)



складає записку з поясненням певного 
факту, привітання, запрошення, загадку, лі-
чилку, коротку казку тощо з орієнтацією на 
читача;

бере участь в обговоренні письмових ро-
біт (навчальних або учнівських) у парах, 
групах, відзначає позитивні сторони; ви-
словлює поради щодо можливого удоско-
налення тексту, спираючись на пам’ятку, 
підготовлену вчителем; удосконалює пись-
мовий текст

Учень/учениця: 
пояснює значення мови в житті народу;  
упізнає старі й нові слова в наукових і ху-
дожніх текстах; 
знає основні ознаки культури усного і пи-
семного мовлення; володіє лексичними за-
собами її вираження з огляду на ситуацію 
та учасників спілкування

Учень/учениця:
знаходить у тексті зачин, основну частину, 
кінцівку (завершення);
самостійно формулює тему і мету (основ-
ну думку) тексту; добирає заголовок, який 
відповідає темі або основній думці тексту;
виявляє в тексті слова, які містять важливі 
відомості тексту;
зв’язує два речення за допомогою особових 
займенників (він, цей, такий у різних родах 
і числах), слів тоді, спочатку, потім, по-
перше, по-друге, нарешті тощо;
ділить текст на частини за поданим планом 
і самостійно у процесі навчальної роботи;
записує кожну частину тексту з абзацу;
аналізує в навчальній роботі тексти-мір-
кування; виявляє в текстах-міркуваннях 
твердження, доказ та висновок; будує в 
навчальній роботі тексти-міркування; бере 
участь у їх удосконаленні;
аналізує в навчальній роботі тексти-описи; 
виявляє слова, які характеризують істотні 
ознаки описуваних предметів, явищ; бере 
участь у порівнянні однотемних текстів-
описів художнього і науково-популярного 
стилів;

Складання записки, яка містить пояснення 
якогось факту; привітання, запрошення, а 
також загадки, лічилки, казки.

Обговорення своїх письмових робіт у па-
рах, невеликих групах; відзначення пози-
тивних сторін роботи, висловлення порад 
щодо їх доопрацювання. Удосконалення 
написаного

Мова – жива скарбниця історії народу. Не-
перервне поповнення словникового складу 
мови. Старі й нові слова в мові.

Культура мовлення і спілкування в різних 
мовленнєвих ситуаціях

Закріплення поняття про будову текстів різ-
них типів. Тема і мета висловлювання. За-
головок.
Визначення теми висловлювання у тек-
стах-розповідях, описах, міркуваннях, фор-
мулювання основної думки.
Знаходження та інтонаційне виділення у 
реченнях тексту (монологічного і діалогіч-
ного) слів, найважливіших для висловлен-
ня думки. Спостереження над засобами 
зв’язку речень у тексті. Лексичні засоби для 
зв’язку речень у тексті.
Поділ тексту на частини, складання плану з 
допомогою вчителя та самостійно.
Спостереження за роллю абзаців.
Спостереження за особливостями змісту 
та побудови тексту-міркування: наявність 
певного твердження, доказів та висновків.
Побудова тексту-міркування, добір пере-
конливих доказів, формулювання висновку.
Опис найпростіших трудових процесів, у 
яких можуть брати участь самі учні. Скла-
дання художніх і науково-популярних опи-
сів. Вправи на порівняння художнього і нау-
ково-популярного описів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
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ІІ. Мовна змістова лінія

2. Текст (9 годин і протягом року)

1. Мова і мовлення (3 години і протягом року)



робить спробу написати замітку до класної 
(шкільної) стінгазети; бере участь у напи-
санні колективного листа; пише особистий 
лист, адресований близькій людині, ровес-
нику тощо; веде письмові спостереження за 
природними явищами

Учень/учениця:
дає визначення речень за метою вислов-
лювання; розрізнює на слух і на письмі 
розповідні, питальні і спонукальні речення; 
розрізнює серед них окличні і неокличні;
знаходить головні і другорядні члени ре-
чення у найпростіших випадках; встанов-
лює логіко-граматичні зв’язки між членами 
речення за допомогою питань;
поширює речення словами і словосполу-
ченнями;
складає речення за поданими графічними 
схемами; відновлює зміст деформованих 
речень;
виявляє в реченні однорідні члени (головні 
і другорядні); виконує навчальні вправи з 
реченнями з однорідними членами; вживає 
кому при однорідних членах речення в на-
вчальних вправляннях;
поєднує однорідні члени речення сполуч-
никами і, та, а, але (без повторення);

складає речення з однорідними членами, 
поширює їх залежними словами (добирає 
прикметники, що характеризують однорідні 
слова-іменники тощо); правильно інтонує 
речення з перелічуванням та протистав-
ленням; будує речення з однорідними чле-
нами за зразком, за поданими схемами;
має уявлення про складне речення; спів-
відносить частини складного речення із 
простими реченнями; об’єднує два простих 
речення в одне

Учень/учениця:
знає значущі частини слова: основу, за-
кінчення, частини основи — корінь, суфікс, 
префікс;
знаходить основу та закінчення у слові, по-
даному в кількох граматичних формах, ко-
рінь у ряду поданих спільнокореневих слів, 
суфікс, префікс у ряду слів із тим самим су-
фіксом, префіксом;

Вправляння у написанні замітки до стінга-
зети, листів (колективних та індивідуаль-
них). Оформлення записів спостережень 
на екскурсії, у природі

Повторення й узагальнення вивченого про 
види речень за метою висловлювання, про 
головні і другорядні члени речення. Вста-
новлення зв’язку слів у реченнях: виділен-
ня головних і другорядних членів. Визна-
чення, за допомогою чого зв’язуються сло-
ва (за допомогою закінчень і прийменників; 
тільки закінчень).

Поширення речень словами та словоспо-
лученнями.
Складання речень за зразком, за схемою. 
Відновлення змісту деформованих речень.

Поняття про однорідні члени речення. Го-
ловні і другорядні однорідні члени речення. 
Спостереження за вживанням речень з од-
норідними членами в тексті. Кома при одно-
рідних членах речення.
Поєднання однорідних членів за допомо-
гою інтонації, сполучників. Інтонація пере-
лічування та протиставлення.
Складання речень з однорідними членами, 
поширення їх залежними словами; вико-
ристання речень з однорідними членами у 
побудові текстів. Граматичні питання до од-
норідних членів речення.

Уявлення про складне речення. Вправлян-
ня в аналізі складних речень та у складанні 
їх за зразком, схемою, малюнками, створе-
ними ситуаціями

Повторення й узагальнення знань і вмінь 
учнів про: лексичне значення слова; мор-
фемну будову слова; розрізнення слів, що 
належать до гнізда спільнокореневих, і 
форм одного з таких слів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
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4. Слово. Значення слова. Частини мови (3 години)

3. Речення (8 годин і протягом року)



розрізнює спільнокореневі слова та форми 
того самого слова;
ділить на групи слова, що відповідають 
на питання різних частин мови (серед них 
числівники, прислівники — без уживання 
термінів)

Учень/учениця:
відносить до іменників слова з абстрак-
тним значенням, які відповідають на питан-
ня що?;
добирає до поданого іменника 2–3 сино-
німи, антонім; розкриває значення (2–3) 
багатозначного іменника; вводить його у 
словосполучення, речення (у процесі вико-
нання навчальних вправ);

визначає рід і число іменників; змінює імен-
ники за числами і відмінками; визначає по-
чаткову форму іменника (називний відмінок 
однини), відмінок іменника в реченні у фор-
мі колективної навчальної роботи під керів-
ництвом учителя;

змінює у процесі словозміни іменників при-
голосні [г], [к], [х] перед -і на м’які [з], [ц], [с]; 
голосний [і] на [о], [е];
відображає ці звукові явища на письмі 
(нога — нозі, яблуко — в яблуці, рух — у 
русі); (піч — печі, ніч — ночі, ночей);

вживає у процесі виконання навчальних 
вправ: у родовому відмінку іменників жіно-
чого роду на -а закінчення -и, -і (стіни, піс-
ні, межі, кручі, груші); в орудному відмінку 
однини в іменниках чоловічого та жіночого 
роду з основою на м’який приголосний та 
[ж, ч, ш] закінчення -ею (землею, межею, 
кручею, тишею); -ем (конем, ножем, ме-
чем, споришем);закінчення -єю в іменниках 
жіночого роду на -ія (лінія — лінією); закін-
чення -єм в іменниках чоловічого роду на 
[й] (гай — гаєм);
перевіряє за словником закінчення в родо-
вому й орудному відмінках іменників на -ар, 
-яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але 
маляром, столяром);
використовує у мовленні паралельні фор-
ми іменників чоловічого роду — назв істот 
у давальному і місцевому відмінках однини 
(братові і брату, батькові і батьку, Васи-
леві і Василю).

Спостереження за словами, що відповіда-
ють на питання хто? що? який? яка? яке? 
які? що робить? що роблять? скільки? 
котрий? котра? котре? котрі? де? коли? 
як?, а також за службовими словами, до 
яких не можна поставити питання (і, та, на, 
від, але тощо)

Розширення уявлень про лексичне значен-
ня іменника (слова з абстрактним значен-
ням: радість, сум, сміливість тощо).

Іменники-синоніми, іменники-антоніми, ба-
гатозначність окремих іменників. Вживання 
іменників у прямому і переносному значен-
нях. Спостереження за точним і влучним 
уживанням із ряду синонімів тих слів, які 
найбільше відповідають змісту.
Рід іменників. Віднесення іменника до од-
ного з родів. Змінювання іменників за чис-
лами і відмінками. Формування умінь стави-
ти іменники в початкову форму.
Спостереження за закінченнями іменників, 
що належать до різних відмін (без уживан-
ня терміна) у тому самому відмінку.
Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з], [ц], [с] 
перед закінченням -і в іменниках різного 
роду.
Спостереження за явищами чергування 
кореневих [і] з [е], [о] в окремих іменниках 
жіночого роду з основою на приголосний.

Закінчення іменників жіночого роду на -а 
в родовому відмінку однини з основою на 
твердий і м’який приголосний та на [ж, ч, ш].
Закінчення іменників в орудному відмінку 
однини: закінчення -ею в іменниках жіночо-
го роду з основою на м’який приголосний та 
на шиплячі; закінчення -єю в іменниках на 
-ія; закінчення -ем в іменниках чоловічого 
роду з основою на м’який приголосний та 
на шиплячі); закінчення -єм в іменниках з 
основою на [й].

Практичне засвоєння правопису закінчень 
найуживаніших іменників чоловічого роду 
на -ар, -яр.

Спостереження над паралельними закін-
ченнями іменників чоловічого роду — назв 
істот у давальному та місцевому відмінках 
однини.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Іменник (18 годин)



вживає: подвоєні букви на позначення 
м’яких приголосних перед закінченням -ю 
в орудному відмінку іменників жіночого 
роду з основою на приголосний (тінню, мо-
лоддю); апостроф перед закінченням -ю в 
іменниках з основою на [б], [п], [в], [м], [ф] 
(любов’ю, Об’ю, верф’ю); в іменнику мати 
(матір’ю); не вживає подвоєння в іменни-
ках зі збігом приголосних в основі (якістю, 
повістю);
користується навчальною таблицею від-
мінювання іменників у множині під час ви-
конання вправ на практичне засвоєння від-
мінкових закінчень іменників;
правильно вживає прийменники з іменника-
ми в окремих відмінках;

уживає літературні форми закінчень -ах 
(-ях) іменників у місцевому відмінку множи-
ни (по вікнах, по полях, на морях, по ночах, 
на горах)

Учень/учениця:
відносить до прикметників слова, що озна-
чають різні ознаки предметів;
добирає до поданого прикметника 2–3 си-
ноніми, антонім;
пояснює і вживає у мовленні прикметники у 
прямому і переносному значеннях у худож-
ніх і науково-популярних текстах;

змінює прикметники за числами і в однині 
за родами;
визначає рід і число прикметника за родом 
зв’язаного з ним іменника та за характер-
ним закінченням;
користується таблицею відмінювання 
прикметників, поданою в підручнику, у про-
цесі виконання навчальних вправ на прак-
тичне засвоєння відмінкових закінчень при-
кметників;
зіставляє і розрізнює відмінкові закінчен-
ня прикметників з орієнтацією на твердий і 
м’який приголосний основи;
визначає у процесі виконання навчальних 
вправ відмінки прикметників за відмінками 
іменників (на основі встановлення зв’язку 
слів у реченні);

будує, поширює прості речення однорідни-
ми членами речення, вираженими прикмет-
никами;

Форми іменників жіночого роду з основою 
на приголосний в орудному відмінку однини.

Спостереження за закінченнями іменників 
у множині (таблиця відмінювання). Вправи 
на вживання правильних відмінкових закін-
чень іменників у множині.
Розвиток умінь правильно використовувати 
прийменники з іменниками в різних відмін-
ках.
Засвоєння літературних форм іменників у 
місцевому відмінку множини з прийменни-
ком по

Розвиток умінь упізнавати прикметники в 
тексті, спостереження за їх роллю у мов-
ленні.
Прикметники-синоніми та прикметники-ан-
тоніми. Уживання прикметників у прямому 
та переносному значеннях. Спостереження 
за вживанням прикметників у текстах різних 
стилів: художньому і науковому (без термі-
нів).
Змінювання прикметників за родами та 
числами у сполученні з іменниками. Родові 
закінчення прикметників. Розрізнення роду 
і числа прикметників у сполученнях з імен-
никами.
Відмінювання прикметників у сполученні з 
іменниками (таблиця відмінювання) в одни-
ні та множині. Граматичне питання до при-
кметника у сполученні з іменником.

Зіставлення закінчень прикметників з осно-
вою на твердий та м’який приголосний в од-
нині і множині.
Побудова сполучень слів і речень із при-
кметниками в різних відмінкових формах, 
введення їх у текст.
Визначення відмінків прикметників за від-
мінками іменників.
Побудова речень з однорідними членами, 
вираженими прикметниками, складних ре-
чень за зразком, за схемами з поданими 
сполучниками, введення їх у тексти.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Прикметник (20 годин)



дотримується правил вимови і написання 
прикметників на -ський, -цький, -зький;
вживає букву ь для позначення м’якості кін-
цевого приголосного основи у відмінкових 
формах прикметників (синьої, давнього, 
братньою, літньому, у могутньому);
правильно вимовляє і позначає на письмі 
форми прикметників жіночого роду у да-
вальному і місцевому відмінках (зимовій, 
холодній, хорошій);
дотримується м’якої і пом’якшеної вимови 
кінцевих приголосних основи прикметників 
у називному відмінку множини (хороші, да-
лекі)

Учень/учениця:
упізнає серед слів числівники, ставить до 
них питання скільки? який? котрий? ко-
тра? котре? котрі?
правильно вимовляє і пише числівни-
ки, передбачені програмою для 1–4 кла-
сів, форми родового відмінка числівників 
50–80 (п’ятдесяти, шістдесяти, сімдеся-
ти, вісімдесяти);
ставить питання до кількісних і порядко-
вих (без уживання термінів) числівників;
уживає правильні форми (за зразком у під-
ручнику, поданим учителем) на означення 
часу протягом доби; будує словосполучен-
ня з числівниками за зразком, підстановоч-
ною таблицею

Учень/учениця:
упізнає серед слів займенники, які вказу-
ють на предмети, їх ознаки, кількість, але 
не називають їх; ставить питання до за-
йменників;
упізнає на слух і в текстах особові займен-
ники; пояснює їх лексичне значення, роль 
у реченні;
відмінює особові займенники за зразком; 
користується навчальною таблицею для 
визначення відмінків займенників у реченні;
дотримується правила вживання займен-
ників із прийменниками;
будує словосполучення і речення з осо-
бовими займенниками; використовує за-
йменники для зв’язку речень у тексті, з ме-
тою уникнення лексичних повторів

Вимова і написання найуживаніших при-
кметників на -ський, -цький, -зький.
Уживання ь перед закінченнями прикмет-
ників у родовому, давальному, орудному та 
місцевому відмінках однини.

Вимова і написання закінчень (-ій) у прик-
метниках жіночого роду в давальному і міс-
цевому відмінках однини.

Уживання відмінкових форм прикметників у 
множині. Закінчення -і у називному відмінку 
множини (вимова та правопис)

Загальне уявлення про числівник як части-
ну мови.

Вимова і правопис найуживаніших числів-
ників, уживання їх у мовленні.
Практичне засвоєння вимовляння і письма 
та відмінкових форм окремих числівників 
(11, 14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000).
Питання до кількісних і порядкових числів-
ників.
Словесні формули на означення показників 
часу протягом доби

Поняття про займенник як частину мови. 
Спостереження за роллю різних займенни-
ків у тексті.

Особові займенники. 
Займенники 1–3-ої особи однини і множи-
ни. Їх значення, синтаксична роль.
Відмінювання особових займенників.
Уживання займенників з прийменниками.

Побудова сполучень слів і речень із за-
йменниками в різних формах. Вправи на 
використання займенників для зв’язку ре-
чень у текстах. Удосконалення текстів, 
шляхом використання займенників замість 
лексичних повторів

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Числівник (4 години)

Займенник (7 годин)



Учень/учениця:
відносить до дієслів слова, що означають 
різні дії;
пояснює лексичні значення дієслів;
добирає дієслова до груп з різними лексич-
ними значеннями (руху, праці, спілкування, 
сприймання, явищ природи тощо);

добирає до поданого дієслова 2–3 сино-
німи, антонім; пояснює пряме і переносне 
значення дієслів, 2–3 значення багатознач-
ного дієслова, вводячи їх у словосполучен-
ня, речення, зв’язні висловлювання;
будує речення з однорідними присудками, 
вираженими дієсловами, за ілюстраціями, 
мовленнєвими ситуаціями, графічними мо-
делями;

використовує дієслова у навчальних впра-
вах, у текстах розповідного та описового 
типу; добирає з-поміж поданих дієслів те, 
що найбільш відповідає мовленнєвій ситу-
ації; уникає одноманітності у використанні 
дієслів зі значенням руху, мовлення та ін.;

впізнає на слух та в письмових текстах 
неозначену форму дієслова; добирає не-
означену форму до дієслів, поданих в інших 
формах; використовує неозначену форму 
у побудові навчальних текстів-інструкцій, 
порад;
визначає час дієслова у реченнях, тексті;

змінює дієслова за особами і числами в те-
перішньому і майбутньому часі за зразком 
(таблицею); вживає ці дієслівні форми в ре-
ченнях і зв’язних висловлюваннях;
переконструйовує навчальні тексти шля-
хом заміни дієслівних форм відповідно до 
поставленого завдання;

визначає дієслова, які належать до І і ІІ діє-
відміни з опорою на закінчення в 3-ій особі 
множини; використовує навчальну табли-
цю для визначення особи дієслів теперіш-
нього і майбутнього часу, їх закінчень у різ-
них особових формах;
змінює дієслова минулого часу за родами 
з опорою на навчальну таблицю та за зраз-
ком; ставить дієслова минулого часу в по-
трібну родову форму за питанням (що ро-
бив? (-ла, -ло), що зробив? (-ла, -ло);

Повторення вивченого про дієслово (питан-
ня, значення, роль у реченні, зв’язок з імен-
никами).
Узагальнення і розширення уявлень про 
лексичне значення дієслів. Спостереження 
за дієсловами різних семантичних груп.

Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми, ба-
гатозначні дієслова. Вживання дієслів у 
прямому і переносному значеннях.

Побудова сполучень слів зі спільно корене-
вими та синонімічними дієсловами різних 
семантичних груп, введення їх у речення, 
текст.
Побудова речень з однорідними членами-
присудками.
Спостереження за роллю дієслів у текстах 
розповідного та описового характеру. Роз-
виток умінь вибирати з ряду дієслів те ді-
єслово, яке найбільш відповідає мовній 
ситуа ції, уникати одноманітності у викорис-
танні дієслів в усних і письмових навчаль-
них висловлюваннях різних типів.
Неозначена форма дієслова (початкова 
форма).
Спостереження за вживанням дієслів нео-
значеної форми у приказках і прислів’ях, 
порадах, інструкціях.
Побудова порад, інструкцій.
Часи дієслова. Змінювання дієслів за часа-
ми і числами.
Змінювання дієслів за особами і числами у 
теперішньому і в майбутньому часі. Побу-
дова речень з дієсловами різних особових 
форм теперішнього і майбутнього часу.
Переконструювання тексту зі зміною гра-
матичної форми (із заміною однієї часової 
форми іншою, неозначеної форми дієслова 
часовою і навпаки).
І і ІІ дієвідміни дієслова. Особові закінчення 
дієслів І і ІІ дієвідмін (без уживання термі-
на).

Дієслова минулого часу.
Змінювання дієслів у минулому часі за ро-
дами (в однині) і числами.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Дієслово (18 годин)



дотримується літературної вимови і пра-
вопису дієслів на -ся; утворює і пояснює 
(за зразком) значення дієслів на -ся; вживає 
їх у побудові речень, у зв’язному мовленні

Учень/учениця:
розрізнює серед поданих слів прислівники; 
знає їх основну граматичну ознаку — не-
змінюваність; ставить до них питання; 
зв’язує їх із дієсловами у словосполучення, 
вводить у речення; поширює речення най-
уживанішими прислівниками;
добирає до поданого прислівника синоніми 
й антонім;
будує речення з однорідними прислівника-
ми;
пояснює значення прислівників у тексті;

вибирає з-поміж поданих прислівник, який 
найбільше відповідає змісту речення, тек-
сту

Учень/учениця:
застосовує здобуті протягом навчання в 
початкових класах мовні знання і мовлен-
нєві вміння у процесі виконання навчаль-
них і контрольних завдань

Учень/учениця:
знає напам’ять українську абетку (алфавіт); 
називає букви на позначення голосних і 
приголосних звуків, парних дзвінких і глу-
хих приголосних;
розташовує 10–12 слів у списку за абеткою 
(алфавітом), орієнтуючись на другу і третю 
літери у слові;
знаходить потрібне слово у навчальному 
словнику;
користується орфографічним словником 
для перевірки закінчення іменників чолові-
чого роду на приголосний у родовому від-
мінку (будинку, а не будинка; кетяга, а не 
кетягу);
відображає на письмі явища чергування 
приголосних [г], [к], [х] із [з], [ц], [с] та голо-
сного [і] з [е], [о] (нога — на нозі, яблуко — в 

Дієслова на -ся (літературна вимова і пра-
вопис). Спостереження за значенням діє-
слів на -ся у тексті. Утворення (за зразком) 
різних форм дієслів на -ся і вживання їх у 
реченнях, мовленні

Поняття про прислівник як частину мови 
(значення, питання, роль у реченні, зв’язок 
із дієсловами). Незмінюваність — основна 
граматична ознака прислівників.

Прислівники, близькі і протилежні за зна-
ченням. Поширення речень (тексту) при-
слівниками. Побудова речень із однорідни-
ми членами, вираженими прислівниками.
Спостереження за роллю прислівників у 
тексті. Вибір із поданих прислівників тих, 
які найбільше відповідають меті та типу ви-
словлювання.
Уживання прислівників під час побудови 
текстів

Виконання навчальних і контрольних за-
вдань

Українська абетка (алфавіт).

Робота з орфографічним та іншими на-
вчальними словниками.
Використання орфографічного словника 
для перевірки закінчення іменників чолові-
чого роду з основою на приголосний у ро-
довому відмінку.

Правопис іменників, у яких при змінюванні 
кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед 
закінченням -і змінюються на [з], [ц], [с]; 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Прислівник (8 годин)

6. Правопис (протягом року)

5. Повторення вивченого у початкових класах (4 години)



яблуці, рух — у русі), (піч — печі, ніч — ночі, 
ночей);
вживає у процесі виконання навчальних 
вправ: у родовому відмінку іменників жіно-
чого роду на -а закінчення -и, -і (стіни, піс-
ні, межі, кручі, груші);
в орудному відмінку однини в іменниках 
чоловічого та жіночого роду з основою на 
м’який приголосний та [ж], [ч], [ш] закінчення 
-ею (землею, межею, кручею, тишею); -ем 
(конем, ножем, мечем, споришем); закін-
чення -єю в іменниках жіночого роду на -ія 
(лінія — лінією); закінчення -єм в іменниках 
чоловічого роду на [й] (гай — гаєм);
перевіряє за словником закінчення в родо-
вому й орудному відмінках іменників на -ар, 
-яр (вівчарем, слюсарем, школярем, але 
маляром, столяром);
вживає: подвоєні букви на позначення 
м’яких приголосних перед закінченням -ю в 
орудному відмінку іменників жіночого роду 
з основою на приголосний (тінню, молод-
дю); апостроф перед закінченням -ю в імен-
никах з основою на [б, п, в, м, ф] (любов’ю, 
Об’ю, верф’ю); в іменнику мати (матір’ю); 
не вживає подвоєння в іменниках зі збігом 
приголосних в основі (якістю, повістю);
користується навчальною таблицею від-
мінювання іменників у множині у процесі 
виконання вправ на практичне засвоєння 
відмінкових закінчень іменників;
уживає закінчення -ах (-ях) в іменниках міс-
цевого відмінка множини (по вікнах, по по-
лях, на морях, по ночах, на горах);
уживає букву ь для позначення м’якості кін-
цевого приголосного основи у відмінкових 
формах прикметників (синьої, давнього, 
братньою, літньому, у могутньому);
правильно позначає на письмі закінчення 
прикметників жіночого роду у давальному 
і місцевому відмінках (зимовій, холодній, у 
хорошій);
дотримується правила написання при-
кметників у називному відмінку множини (із 
закінченням -і);
правильно записує числівники 11, 14, 16, 50, 
60, 70, 80, 1000; форми родового відмінка 
числівників 50–80 (п’ятдесяти, шістдеся-
ти, сімдесяти, вісімдесяти);
пише займенники окремо від прийменників;

уживає приставну літеру н після приймен-
ників у займенниках 3-ї особи (біля нього, з 
нею, при них та ін.);

кореневий [і] в окремих іменниках жіночого 
роду змінюється на [е], [о].
Правопис закінчень іменників жіночого 
роду на -а в родовому відмінку однини з 
основою на твердий і м’який приголосний 
та на [ж], [ч], [ш].
Правопис закінчень іменників в орудному 
відмінку однини: закінчення -ею в іменни-
ках жіночого роду з основою на м’який при-
голосний та на шиплячі; закінчення -єю в 
іменниках на -ія; закінчення -ем в іменниках 
чоловічого роду з основою на м’який при-
голосний та на шиплячі; закінчення -єм в 
іменниках з основою на [й].
Практичне засвоєння правопису закінчень 
найуживаніших іменників чоловічого роду 
на -ар, -яр.

Подвоєння букв на позначення м’яких при-
голосних, вживання апострофа після кін-
цевих основи [б], [п], [в], [м], [ф] перед за-
кінченням -ю в іменниках жіночого роду з 
основою на приголосний в орудному відмін-
ку однини; відсутність подвоєння при збігу 
приголосних основи.

Правопис відмінкових закінчень іменників у 
множині.

Закінчення іменників у місцевому відмінку 
множини.

Уживання ь перед закінченнями прикмет-
ників у родовому, давальному, орудному та 
місцевому відмінках однини.

Написання закінчення (-ій) у прикметниках 
жіночого роду в давальному і місцевому 
відмінках однини.

Правопис закінчення -і у прикметниках на-
зивного відмінка множини.

Правопис найуживаніших числівників.

Роздільне написання прийменників із за-
йменниками.
Вживання приставної букви н у займенни-
ках 3-ї особи після прийменників.
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знає і дотримується правила окремого на-
писання не з дієсловами;
використовує форми 3-ї особи множини та 
опорні форми дієслів із наголошеним за-
кінченням для перевірки ненаголошених 
особових закінчень дієслів теперішнього і 
майбутнього часу (ходить, бо кричить);
дотримується правила правопису дієслів 
на -ся;
дотримується правил правопису найужи-
ваніших прислівників, зокрема, передбаче-
них програмою для запам’ятовування;
використовує орфографічний словник для 
перевірки правильного написання при-
слівників у процесі виконання навчальних 
вправ і творчих робіт;
правильно вживає розділові знаки в кінці 
речень;

уживає кому при однорідних членах ре-
чення, у складних реченнях (у навчальних 
вправляннях);

списує текст із рукописного і друкованого 
текстів обсягом 70–90 слів; дотримуєть-
ся правил оформлення письмової роботи, 
правил правопису і каліграфії; зіставляє 
написане зі зразком, виправляє допущені 
помилки;
записує під диктування текст обсягом 
70–90 слів, який складається зі слів, що 
пишуться за фонетичним принципом та за 
правилами, вивченими в 2–4 класах і ви-
значеними програмою для самостійного 
застосування учнями, а також за правила-
ми, які були опрацьовані на уроках з допо-
могою вчителя; слова, передбачені програ-
мою 1–4 класів для запам’ятовування;
правильно тлумачить, вимовляє і пише 
слова, передбачені програмою для 1–3 та 
для 4 класу

Закріплення правопису не з дієсловами.

Правопис ненаголошених особових закін-
чень дієслів теперішнього і майбутнього 
часу (опора на наголошені форми та на 
форму 3-ї особи множини).

Правопис дієслів на -ся.

Практичне ознайомлення з правописом 
найуживаніших прислівників.

Використання орфографічного словника 
для перевірки правильного написання при-
слівників.

Розділові знаки в кінці речень.

Кома при однорідних членах речення.
Кома перед сполучниками а, але в речен-
нях з однорідними членами та у складних 
реченнях.

Списування навчальних друкованих і ру-
кописних текстів з дотриманням правил 
оформлення письмових робіт.

Письмо під диктування слів, речень, текстів 
за орфографічними правилами, вивченими 
в 2–4 класах.

Контрольний диктант.

Слова, значення, вимову і написання 
яких учні протягом навчального року 
мають запам’ятати: аеродром, будь лас-
ка, ввечері, вдень, взимку, вісімдесяти, 
влітку, восени, вперед, вранці, вчора, гар-
дероб, гектар, гвинтівка, до побачення, 
держава, дисципліна, ззаду, інженер, кіло-
метр, ліворуч, механік, мізинець, мільйон, 
назад, напам’ять, океан, попереду, посе-
редині, портрет, праворуч, п’ятдесят, 
п’ятдесяти, п’ятсот, революція, рес-
публіка, сигнал, сімдесяти, телеграма, 
телефон, температура, тепер, терпуг, 
трамвай, тролейбус, фанера, фартух, 
футбол, цемент, чернетка, шеренга, 
шістнадцять, шістдесят, шістдесяти, 
шістсот, щогодини, щоденно, щотижня, 
юннат, ярина (60 слів)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів



Учень/учениця:
дотримується гігієнічних та технічних пра-
вил письма;
вільно відтворює рухи пальцями і перед-
пліччям під час письма у рядку;
пише правильно букви, їх поєднання, пунк-
туаційні знаки; акуратно виправляє нероз-
бірливі форми графем та їх поєднання;
безвідривно поєднує елементи букв х, ж, ю;
змінює форми букв, їх поєднань, пунктуа-
ційних знаків, зберігаючи розбірливість 
письма;
безвідривно поєднує до 6 графем (сир, вуж, 
день, глум; злива, земля; очерет, апетит 
тощо) у словах вправ підручника та інших 
посібників;
прискорює письмо у межах своїх фізіологіч-
них можливостей, зберігаючи його розбір-
ливість та дотримуючись гігієнічних і техніч-
них правил;
оформлює письмову роботу відповідно до 
вимог, зазначених у методичних рекомен-
даціях «Контроль та оцінювання навчаль-
них досягнень учнів початкової школи»;
контролює своє письмо на дошці без сітки: 
дотримується лінійності письма на дошці 
без сітки, зберігає пропорційність букв

Учень/учениця:
знає і розповідає про утворення української 
держави, засновників її столиці;
знає про те, що Україна є європейською 
державою, про розташування на україн-
ській території географічного центру Євро-
пи;
знає і пояснює, що символізують кольо-
ри на прапорі України, герб-тризуб; знає 
напам’ять Державний гімн і пояснює його 
зміст; усвідомлює і пояснює, чому україн-
ська мова є державним символом нашої 
держави; знає державні свята (День Неза-
лежності, День Конституції, День Собор-
ності та Свободи України);
складає письмову розповідь про походжен-
ня назви рідного міста чи села, вулиці, на 
якій мешкає, майдану, річки тощо, про при-
роду, відомих людей рідного краю;

Технічні навички.

Графічні навички.

Закріплення й удосконалення письма вели-
ких, малих букв та пунктуаційних знаків.

Індивідуальні особливості письма.

Розвиток швидкості письма.

Оформлення письмових робіт.

Письмо на дошці без графічної сітки

Історичне минуле держави Україна, її сто-
лиці.

Розташування України в Європі.

Характерні особливості державних симво-
лів України. Українська мова як державний 
символ України. Державні свята.

Минуле і сьогодення рідного краю, його 
природа, люди, що прославили рідне місто 
чи село.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
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ІІІ. Соціокультурна змістова лінія

1. Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, 
реалії життя народу (протягом року)

7. Графічні навички письма. Техніка письма. 
Культура оформлення письмових робіт (протягом року)



знає і розповідає про найпоширеніші на-
родні звичаї і традиції (зустрічати гостей 
із хлібом-сіллю, дарувати вишитий рушник 
тощо); знає і розповідає про українські обе-
реги (вишиванка, вишитий рушник, підкова, 
часник, пучечки зілля тощо);
знає і розповідає про утворення і значення 
в історії України Запорізької Січі, найвідомі-
ших гетьманів (Петра Сагайдачного, Богда-
на Хмельницького та ін.);
знає імена окремих найвідоміших україн-
ських винахідників, учених, письменників, 
акторів, музикантів та ін.

Учень/учениця:
читає і розповідає українські народні казки; 
дає характеристику персонажам, визначає 
головну думку казки, пояснює її повчаль-
ний характер;
відгадує загадки, знає напам’ять окремі з 
них; самостійно складає найпростіші за-
гадки про конкретні предмети, явища, на-
зиваючи їх ознаки;
знає напам’ять веснянки, колискові, коляд-
ки, щедрівки, посівалки і використовує їх 
під час дозвілля, ігор, обрядів;
знає, пояснює і перевіряє народні прикмети;
пояснює значення найпрозоріших народ-
них приказок і доступних прислів’їв, вико-
ристовує їх у власному мовленні

Учень/учениця:
пояснює етимологію найпростіших формул 
мовленнєвого етикету: добрий день (добро-
го дня), до побачення, спасибі, на добраніч;
знає про національні традиції звертання ді-
тей до батьків в українській родині, прагне 
підтримувати ці традиції у своїй сім’ї;
знає і правильно записує українські форму-
ли мовленнєвого етикету; свідомо вживає 
їх у спілкуванні з людьми різного віку, ста-
тусу; дотримується правил етикету в гро-
мадських місцях

Учень/учениця:
поважає старших членів родини, допома-
гає їм; піклується про молодших членів 
сім’ї; радіє успіхам і співпереживає за не-
вдачі і прикрощі своїх рідних;

Українські народні звичаї, традиції, обере-
ги.

Історичне минуле України часів Запорізької 
Січі.

Відомі люди України минулого і сьогодення

Читання і переказування уривків з україн-
ських народних казок, характеристика пер-
сонажів, визначення головної думки казки.

Відгадування, вивчення і складання зага-
док.

Вивчення веснянок, колискових, колядок, 
щедрівок, посівалок, ознайомлення з осо-
бливостями їх використання.
Вивчення народних прикмет.
Читання й аналіз доступних народних при-
казок і прислів’їв

Ознайомлення з етимологією найпростіших 
українських формул мовленнєвого етикету.

Ознайомлення з особливостями націо-
нального етикету в українській родині.

Вживання українських формул мовленнє-
вого етикету у громадських місцях з ураху-
ванням віку і статусу людей, з якими відбу-
вається спілкування

Стосунки в сім’ї.
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2. Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)

3. Особливості національного мовленнєвого етикету. 
Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)

4. Соціальні ролі (протягом року)



підтримує дружні стосунки з однокласни-
ками, завжди готовий допомогти їм; уболі-
ває за честь класу і школи; поважає вчите-
лів, толерантно ставиться до старшо-
класників і учнів молодшого віку, технічного 
персоналу школи;
знає і виконує правил етикетної поведінки 
в театрі, на екскурсії, виставці, концерті; 
вживає відповідні формули мовленнєвого 
етикету;
цікавиться природними явищами, рослин-
ним і тваринним світом; турбується про 
природу рідного краю, прагне збагатити 
її (садить і доглядає рослини, підгодовує 
птахів тощо); поводиться на природі на-
лежним чином

Учень/учениця:
своєчасно готується до уроку; тримає в по-
рядку своє робоче місце та навчальне при-
ладдя;
визначає під керівництвом учителя мету на-
вчання; дотримується режиму навчальної 
діяльності; працює швидко і зосере джено; 
приступає до виконання самостійної робо-
ти після її обдумування; раціонально роз-
поділяє час для виконання певної роботи; 
цінує час — власний та інших людей;
виконує всі настанови вчителя; слухає і ко-
ментує відповіді однокласників; взаємодіє 
з іншими учасниками навчальної діяльності 
(у парі, малій групі)

Учень/учениця:
орієнтується в методичному апараті під-
ручника (розуміє значення всіх символів, 
кольорових шрифтових позначень); швидко 
знаходить потрібний матеріал;
працює з навчальними посібниками, роз-
датковим матеріалом; користується до-
відниковою літературою (навчальними 
словниками, довідниками тощо); шукає нову
інформацію в різних джерелах;
розповідає чітко, послідовно; міркує взаємо-
пов’язаними судженнями в ході монологіч-
ного повідомлення; відтворює інформацію 
з елементами логічної обробки матеріалу 
(виділення основної думки, встановлення 
зв’язку між відомим і невідомим матеріа-

Ставлення до учнів, учителів і технічного 
персоналу школи.

Правила етикетної поведінки у громадських 
місцях (у театрі, на екскурсії, виставці, кон-
церті).

Культура поведінки на природі. Ставлення 
до природи

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.

Взаємодія з іншими учасниками навчально-
го процесу

Робота з підручником.

Користування додатковими навчальними 
посібниками.

Спілкування у процесі навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

IV. Діяльнісна змістова лінія

1. Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)

2. Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)



лом тощо); спілкується належним чином 
під час виконання групових і колективних 
завдань

Учень/учениця:
визначає головне; самостійно робить ви-
сновок із пояснення вчителя; користуєть-
ся порівнянням та аналогією як засобами 
встановлення нових ознак і якостей; кла-
сифікує і групує вивчений матеріал; зна-
ходить і пояснює причиново-наслідкові 
зв’язки; користується прийомами осмис-
леного запам’ятовування (план, опорні 
слова); висловлює аргументовані критичні 
судження; доводить правильність певного 
судження та власної думки;
виконує творчі завдання; застосовує мис-
леннєві операції, мовні знання і мовленнєві 
вміння в життєвих ситуаціях для вирішення 
важливих проблем

Учень/учениця:
використовує засвоєні способи перевір-
ки орфограм; знаходить і виправляє гра-
матичні та стилістичні помилки; контро-
лює послідовність виконання роботи за 
самостійно складеним планом; здійснює 
взаємо перевірку;
оцінює усні відповіді, письмові роботи — 
власні та однокласників; висловлює оцінні 
судження

Виконання мисленнєвих операцій.

Творче застосування знань, умінь, способів 
діяльності в нових ситуаціях

Перевірка і самоперевірка усних висловлю-
вань і письмових робіт.

Оцінювання результатів навчання

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

3. Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок 
(протягом року)
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та методики початкового навчання Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, 
академік Національної академії педагогічних наук України, 

доктор педагогічних наук, професор;

К. І. Пономарьова, старший науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, кандидат педагогічних наук;

О. Ю. Прищепа, старший науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, кандидат педагогічних наук;

В. О. Мартиненко, старший науковий співробітник Інституту педагогіки 
НАПН України, кандидат педагогічних наук;

С. О. Караман, завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту 
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4. Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)


