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ПЕРЕДМОВА

Уміння вчитися є основною людською здібністю до саморозвитку 
та самовдосконалення. Успішність навчання учнів початкових класів 
визначається рівнем оволодіння цим важливим умінням.

Загальнонавчальні вміння і навички формуються протягом усього 
періоду навчання школяра у початковій школі. Їх формування здій-
снюється успішно, якщо педагог вчить учнів спілкуватися і співпра-
цювати. Цей важливий навчально-виховний процес відбувається як 
при вивченні обов’язкових навчальних предметів, так і при вивченні 
курсів за вибором.

Курси за вибором вивчаються за рахунок годин варіативної скла-
дової навчального плану.

Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів 
для учнів 1-4 класів передбачено навчальні години, які можна ви-
користовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу 
з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних 
освітніх потреб учня. Тому загальноосвітні навчальні заклади можуть 
використовувати для вивчення за вибором один-два курси, щоб уник-
нути перевантаження школярів. 

Така варіативність дасть змогу вчителеві обрати програми від по-
відно до власних поглядів, уподобань за умови наявності бажання 
і можливостей учнів їх вивчати та створення належних умов для їх 
опанування. 

Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.
Обов’язково треба вибір будь-якого курсу обговорити на батьківсь-

ких зборах та на засіданні педагогічної ради навчального закладу.
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Б. Д. Грінченка;

М. ЗАХАРІЙЧУК – кандидат педагогічних наук, до-
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Риторика (гр. rhetorikе) – наука красномовства, ораторсь-
ке мистецтво. Нині набуває поширення дискурсивна риторика, яка 
обслуговує повсякденне мовленнєве спілкування. Основні положення 
цієї риторики склали підґрунтя навчальної програми “Риторика” для 
початкових класів.

Ідея курсу – чого людина не розуміє, тим вона не володіє. Ко-
мунікативна компетентність має дві складові: теоретичну і практичну. 
Двоєдиність її полягає у цілеспрямованому формуванні знань, умінь і 
навичок ефективного спілкування в умовах інтерактивної взаємодії та 
застосування їх на практиці, у життєвих ситуаціях.

Мета курсу – забезпечити формування особистості, яка б володі-
ла знаннями, вміннями і навичками ефективного спілкування, збага-
чувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві 
традиції українського народу.

Досягнення освітньої мети курсу передбачає вирішення таких за-
вдань:

 � вчити ввічливо ставитися до співрозмовника, цінувати й ро-
зуміти іншу точку зору; 

 � вчити дбайливо ставитися до слова, вміло й доречно викорис-
товувати його у власному мовленні;

 � формувати вміння вербального й невербального мовлення;
 � закладати підґрунтя свідомого творчого ставлення до спілку-

вання.

Курс риторики суто практичний і спрямований на виховання ко-
мунікативної культури, навчання дітей конструктивному спілкуванню, 
формування в них комунікативної та психологічної компетентності.

Риторика призначена для реалізації варіативної складової навчаль-
ного плану. Елементи змісту риторики можна використовувати під час 
ви вчення предметів інваріантної частини – навчання грамоти, читання.

Оцінювання знань не проводиться, оскільки це курс за вибором.

Засвоєння тем програми передбачає формування в учнів комуні-
кативної грамотності:

 � правильно, точно, переконливо висловлювати думку під час 
діалогів, монологів;

 � володіти голосом, змінювати силу, темп мовлення, надавати 
голосу різних відтінків залежно від мети спілкування; 
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 � вибирати стиль, форму висловлювання залежно від мовленнє-
вої ситуації;

 � слухати, починати і підтримувати діалог, додержувати правил 
вербального і невербального етикету в повсякденному спілку-
ванні;

 � дбати про правильну, чітку вимову, багатство, виразність мов-
лення, точний добір слів, виразів;

 � створювати висловлювання: запрошення, привітання, прохан-
ня, пояснення, подяка, комплімент, заперечення, порада, від-
мова, рекомендація, оголошення.

Апробація програми засвідчила її результативність.
Риторика має особливий потенціал для формування духовної 

культури, що є основою для виховання інших якостей – таких, як 
толерантність, чесність, доброта, справедливість, відповідальність за 
власні слова та вчинки, повага до співрозмовника.

Логіка структури курсу риторики відображає такі напрями:
 � аналіз зразка культурного мовлення;
 � аналіз власної мовленнєвої поведінки;
 � порівняльний аналіз взаємодії слова і справи;
 � аналіз життєвої позиції: власної та інших.

Курс реалізується за такими змістовими лініями:
 � мовлення та спілкування;
 � текст і його жанри;
 � творення думок.

Зазначені змістові лінії риторики реалізуються через систему за-
вдань, які мають практичний характер і спрямовані на формування 
риторичних умінь.

Мовлення та спілкування. Ця змістова лінія є основною і дає 
уявлення про предмет і завдання риторики; спілкування, культуру 
спілкування, види спілкування, невербальне спілкування (міміку, 
жести, погляд, посмішку), вербальне спілкування, вербальний і не-
вербальний етикет, психологічний контакт, діалог, монолог, що таке 
красномовство; види мовлення і спілкування; для чого розповідь, слу-
хання, комунікативні якості мовлення (правильність, точність, вираз-
ність); про володіння технікою мовлення, дикцією.

Текст і його жанри. Текст-розповідь, опис, міркування. Тема, 
основна думка, опорні слова у тексті. Слова, вирази, які надають тек-
сту яскравості; рима і римування.
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Слово, його значення, емоційне забарвлення.
Використання стилів текстів відповідно до мовленнєвих ситуацій. 

Етикетні формули: слова вітання, прощання, побажання.

Творення думок.
Самостійне створення комунікативних висловлювань: 
- встановлення контакту, розмова по телефону, привітання, від-

повідь на привітання, повідомлення, оголошення, телеграма, комплі-
мент, зауваження, вітальна листівка, лист, ввічлива відмова, порада;

- відтворення змісту почутого, прочитаного, побаченого;
- домислювання образу адресанта;
- редагування тексту;
- фантазія;
- різні варіанти розв’язування мовленнєвих задач;
- гумор.

Дієвість риторики реалізується через діалоги, обговорення, колек-
тивне з’ясування мовленнєвих понять, розв’язання риторичних задач 
тощо. Враховуючи те, що курс риторики має практичний характер, 
змістовий аспект реалізується такими засобами: 

 � аналітичні й синтетичні вправи; 
 � вправи на звуковимову (швидкість, виразність, висота);
 � аналіз прислів’їв, приказок, загадок;
 � аналіз крилатих висловів;
 � риторичний аналіз мовленнєвих ситуацій;
 � порівняльний аналіз невербального й вербального спілкування;
 � мова жестів;
 � редагування висловів, текстів;
 � риторичний аналіз різножанрових текстів;
 � мовленнєві ігри;
 � інтелектуальні ігри;
 � експертна робота;
 � драматизація творів;
 � словесне малювання;
 � рефлексія розумово-мовленнєвої діяльності.

Пропонований різножанровий текстовий матеріал включає: опові-
дання, вірші, казки, загадки, крилаті вислови, скоромовки, матеріал 
для артикуляційних вправ і для аналізу життєвих мовленнєвих ситуа-
цій, а також оригінальні предметні та сюжетні малюнки, з допомогою 
яких учні стають учасниками певної мовленнєвої ситуаії.
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Прийоми роботи на уроках риторики
Артикуляційна гімнастика – це наскрізний вид розвитку мов-

леннєвої діяльності молодшого школяра, зокрема звуковимови. Така 
робота переважно проводиться на початку уроку і спрямовується на 
розвиток мовленнєвого апарату, дикції, дихання.

Добре розвинений мовленнєвий апарат – губи, зуби, язик, під-
небіння, гортань, голосові зв’язки – перша умова чіткого, виразного 
мовлення. Тренування мовленнєвого апарату – обов’язкова складова 
уроків риторики.

Дзвінкий, гнучкий і гарний голос – це насамперед правильно по-
ставлене мовленнєве дихання. За такого дихання звуки утворюються 
на струмені видихуваного повітря, а тому кінцевою метою тренування 
мовленнєвого дихання є тренування довгого видиху.

Правильно поставлене дихання – фізіологічна основа звучності 
голосу. Розвиткові основних якостей мовленнєвого голосу таких, як 
сила, тембр, темп, діапазон, звучність, рухливість, сприятимуть ско-
ромовки, спеціально дібрані вірші, фрази, репліки тощо.

Мова жестів. Невербальними засобами спілкування передається 
третина інформації. Жести поділяють на механічні (супроводжують 
промову без зв’язку зі змістом, автоматично), ілюстративні (зображу-
ють те, про що йдеться), емоційні (підсилюють виразність спілкуван-
ня). Виховання і розвиток невербального мовлення здійснюється на 
основі текстів, сюжетних та предметних малюнків, аналізу ви словів 
відомих ораторів, філософів. Ігри, мовленнєві та ігрові ситуації 
знайомлять учнів зі значенням інформативних, морально-емоційних 
та інших жестів. 

Риторичні завдання – один із видів навчальних завдань. Вони 
спрямовані на аналіз усіх важливих компонентів мовленнєвих ситу-
ацій: 

- хто говорить (адресант); 
- до кого звертаються (адресат); 
- як звертаються, які слова, жести, міміку використовують; 
- для чого звучить висловлювання (мета); 
- про що йдеться (зміст висловлювання); 
- де відбувається подія (місце). 

Риторичні завдання формують уміння ефективного мовлення, роз-
вивають гнучкість, доцільність, емоційність мовленнєвої поведінки. 
Такі завдання спрямовані на усвідомленість потреби займатися рито-
рикою на основі зацікавлення і розуміння її ролі у житті.
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Риторичні ігри. Курс риторики дає унікальну можливість “про-
грати” багато ситуацій із повсякденного спілкування і в ігровій формі 
засвоїти інструментарій моделювання мовленнєвих ситуацій, форму-
вати вміння аналізувати й розуміти мовленнєву поведінку співрозмов-
ника.

Риторичні ігри поділяють на інтелектуальні, ділові й рольові. 
Всі вони мають характер змагання, будуються на матеріалі програми 
з риторики і слугують виконанню завдань цього предмета. Для про-
ведення риторичних ігор потрібно чітко окреслити мовленнєву ситуа-
цію, визначити критерії оцінки дій, засвоїти правила гри.

Риторичні смішинки. Учні ознайомлюються із засобами творен-
ня комічного:

 � намагання співрозмовника вдавати себе не за того, ким він є 
насправді;

 � неправильне тлумачення одним із співрозмовників якогось 
явища, події, предмета;

 � використання у мовленні жартівливих слів, висловів;
 � протиставлення явища нормі.

Риторичні задачі вимагають створення мовленнєвого жанру від-
повідно до комунікативної задачі.

Риторичний аналіз. Риторичний аналіз усних і письмових тек-
стів, мовленнєвих ситуацій (відповіді на запитання, що сказав, що 
хотів сказати, як сказав, чи досяг мети), оцінка чужого та власного 
мовлення, аналіз позитивних і негативних зразків висловлювань, ви-
ведення висновків.
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Перший рік навчання
1 клас

35 годин (1 год на тиждень; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів

МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ

Спілкуймося красно.

Від слова до слова – скла-
дається розмова.
Спілкуємося з друзями, зна-
йомими.

Гарний співрозмовник.

Уважний співрозмовник.

Слухати зацікавлено.

Говорити зрозуміло.

Говорити переконливо

Учень (учениця):
 � має уявлення про риторику як науку 
про гарне мовлення, про гарне спіл-
кування у повсякденному житті;
 � виявляє зацікавлення до свого мов-
лення, до вимови звуків;
 � розуміє, що таке спілкування, 
аналізує, з ким любить спілкувати-
ся, пояснює, чому;
 � розширює уявлення про коло спіл-
кування, про свої мовленнєві ролі 
в ньому;
 � має уявлення про етикетний діа-
лог;
 � розуміє, яким йому треба стати 
співрозмовником;
 � у художніх творах знаходить еле-
менти, які засвідчують гарне спіл-
кування;
 � вчиться аналізувати характер роз-
мови, переданої на малюнку (за ви-
разом обличчя її учасників);
 � усвідомлює важливість уміння слу-
хати і чути під час спілкування;
 � засвоює правило спілкування: хо-
чеш бути гарним співрозмовником, 
вчися розумно запитувати, уважно 
слухати, мудро відповідати, вчасно 
зупинятися, якщо все сказано
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НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ

Посмішка. 
Жести.

Міміка

Учень (учениця):
 � дістає початкове уявлення про не-
мовні засоби спілкування як еле-
мент культури людини;
 � знає про їх значення під час спіл-
кування, про красу і доцільність у 
використанні;
 � знаходить опис жестів, міміки у 
тексті;
 � вчиться контролювати свої жести, 
стежити за виразом обличчя;
 � дбає про наявність посмішки на об-
личчі під час спілкування;
 � вчиться в розігруванні мовленнєвих 
ситуацій використовувати по смішку 
для налагодження контакту із спів-
розмовником

ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ

Говоримо чітко, виразно.
Чуємо звуки (мовні й немов-
ні).
Захоплюємося звуками при-
роди.
Виділяємо голосом найваж-
ливіші слова.
Римуємо слова

Учень (учениця):
 � уявляє, що гарне мовлення потре-
бує чіткої вимови звуків;
 � знає, якою повинна бути вимова, 
прислухається до порад, правильно 
виконує вправи;
 � розуміє, що людину оточують зву-
ки природи, вміє їх слухати, роз-
пізнавати;
 � знаходить у тексті звуки природи 
(звуконаслідування);
 �фантазує, розкриваючи звуки при-
роди; виявляє захоплення, розви-
ває спостережливість;
 � виділяє голосом підкреслені в тек-
сті слова;
 � намагається уникати монотонності;
 � має уявлення про милозвучність 
нашої мови;
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 � дізнається, що таке рима;
 � вчиться знаходити слова, що риму-
ються, самостійно добирати рими, за-
кінчувати недописані рядки вірша

ТЕКСТ І ЙОГО ЖАНРИ

Слово.
Слово впливає на почуття.
Слово розумне і нерозумне. 
Цікавимося словом.
Знаємо, що і як сказати.
Говоримо теплі слова.
Слово втішає, заспокоює.
Слова вітання. 
Слова прощання. 
Слово має різне значення.
Слово малює.
Порівнюємо, спостерігаємо

Учень (учениця):
 � має уявлення про слово, його вплив 
на людину, розуміє, що мовлене 
слово може бути добрим і злим;
 � аналізує зразки висловлювань, зна-
ходить у тексті незвичайні слова, 
пояснює, як вони утворені, виявляє 
інтерес до творення слів за зразком;
 � виявляє увагу до свого мовлення, 
намагається перенести вміння доб-
розичливого спілкування у повсяк-
денне спілкування;
 � оцінює слова з погляду їхньої дії на 
співрозмовника (зразки висловлю-
вань у тексті, наведених ситуаціях);
 � включається у розв’язування рито-
ричних задач, будує висловлювання 
відповідно до поставлених завдань;
 � вчиться вибирати, тренується вико-
ристовувати потрібну інтонацію;
 � знає слова, якими вітаємось у різ-
них ситуаціях;
 � знає слова, які використовуємо при 
прощанні;
 � знаходить відповідні висловлюван-
ня у тексті;
 � користується етикетними вислов-
люваннями у повсякденному житті;
 � виявляє увагу до слова, його зна-
чення;
 � одержує початкове уявлення про 
використання слів у переносному 
значенні;
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 � помічає їх у тексті, ознайомлюєть-
ся з роллю у мовленні;
 � спостерігає за майстерним добором 
автором слів для змалювання кар-
тин природи;
 � має початкове уявлення про текст-
опис, робить перші спроби у тво-
ренні міні-текстів;
 � дізнається про порівняння як уви-
разнення мовлення; виявляє спо-
стережливість для вибору об’єктів 
порівняння;
 � одержує підготовку до створення 
порівняльних текстів;
 � вчиться добирати влучні порівнян-
ня, дбає про правильне використан-
ня прийому порівняння у своєму 
мовленні

ТВОРИМО ДУМКИ

Розповідати зацікавлено.

Передавати інформацію точ-
но, зрозуміло. 
Розмова по телефону

Учень (учениця):
 � вчиться передавати інформацію 
точно, не спотворюючи її змісту, 
робить перші спроби створювати 
текст на основі почутого;
 � має уявлення про переказ змісту 
почутого близько до первинного 
тексту;
 � вчиться стежити за реакцією слуха-
ча (слухає – не слухає, розуміє – 
не розуміє);
 � вчиться аналізувати й оцінювати те-
лефонну розмову з погляду мовлен-
нєвого етикету та комунікативних 
завдань; вести телефонну розмову, 
використовуючи ввічливі формули;
 � розуміє правила спілкування по те-
лефону в різних ситуаціях з різни-
ми співрозмовниками
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Другий рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ.  
ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ

Красномовство. Голос. 
Поради Демосфена.

Дикція.

Тон голосу.

Учень (учениця):
 � має уявлення про роль і особли-
вості голосу під час спілкування;
 � розуміє поради Демосфена, пра-
вильно їх виконує, усвідомлює, що 
виробити гарне звучання голосу 
може кожен завдяки наполегливим 
тренуванням, засвоює вправи, ви-
конує їх;
 � має уявлення про чітку вимову 
звуків, слів;
 � прислухається до порад, вивчає 
вправи, виконує їх для відпрацю-
вання дикції;
 � стежить за своєю вимовою;
 � усвідомлює, що висловлена дум-
ка може бути сприйнята слухачем, 
коли слова вимовлені чітко, вираз-
но; що чітка вимова звуків – одне із 
важливих умінь гарного мовлення;
 � розуміє, яке значення має тон го-
лосу для спілкування;
 � розрізняє тональні відтінки голосу;
 � навчається визначати стан співроз-
мовника, зіставляти його з відтін-
ком голосу;
 � правильно вибирає тон голосу в 
різних мовленнєвих ситуаціях на 
практиці; уникає монотонного зву-
чання голосу;
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Голос захоплює  � розуміє, що під час спілкування 
голос повинен звучати, як музика: 
гарно, вільно, невимушено;
 � дотримується інтонації, читаючи 
текст;
 � стежить за звучанням голосу, вдо-
сконалює, тренує його;
 � вчиться розвивати правильне мов-
леннєве дихання

СПІЛКУВАННЯ ВЕРБАЛЬНЕ

Спілкування – найцінніший 
дар людині.

Думка зрозуміла, коли вона 
висловлена чітко, без зайвих 
слів.

Правдиве слово.

Уміти слухати.

Учень (учениця):
 � розуміє роль спілкування у повсяк-
денному житті;
 � усвідомлює потребу в знаннях, 
уміннях правильного спілкування;
 � пояснює у тексті риторичну задачу;
 � розуміє гумор, вчиться створювати 
гумористичні тексти і передавати 
їхній зміст;
 � усвідомлює, що говорить той ба-
гато, хто не вміє точно висловити 
свою думку;
 � вчиться аналізувати риторичну за-
дачу: хто говорить, як говорить, 
як сказати це коротко і зрозуміло 
(КІЯ);
 � розуміє, що слово і дії не розхо-
дяться;
 � вчиться цінувати щире слово;
 � намагається виховувати в собі 
правдивість, прагне говорити від-
верто, недвозначно, бути уважним 
до мовленого слова;
 � усвідомлює, щоб досягти взаєморо-
зуміння, треба не лише вміти гарно 
сказати, а й вміти слухати та почу-
ти сказане;
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Точно висловлювати думку.

Правильно добирати слова 
(Правильно дібрані слова – 
гарний “одяг” для наших ду-
мок.)

Поважати співрозмовника, 
шанувати людську гідність.

Говорити переконливо.

Спілкуватися – обмінюватися 
емоціями, розуміти внутріш-
ній стан співрозмовника.

Почати розмову.

 � вчиться додержувати правил веден-
ня етикетного діалогу;
 � застосовує набуті знання у життє-
вих ситуаціях;
 � усвідомлює, що висловлену думку 
співрозмовник зрозуміє, якщо вона 
висловлена точно, слова відповіда-
ють їх значенням;
 � розуміє, що треба розширювати 
словниковий запас, цінувати слово;
 � уміє визначати основну думку ви-
словлювання за опорними словами;
 � аналізує текст з погляду правильно 
дібраних мовцем слів для вислов-
лення думки, робить висновки;
 � виробляє вміння точно висловлю-
вати думку під час діалогів, моно-
логів;
 � знає і дотримує правил гарного 
тону в повсякденному спілкуванні;
 � дотримує словесного етикету, у 
зразках конфліктного спілкування 
бачить причину, знає, як її усуну-
ти;
 � розуміє, що вимоги висувати треба 
насамперед до себе;
 � розуміє зміст поняття, під час ри-
торичного аналізу тексту знаходить 
засоби переконливої розмови, оці-
нює ступінь їх ефективності;
 � творчо застосовує засоби переко-
нання на практиці;
 � має уявлення про властивість сло-
ва, голосу, виразу обличчя переда-
вати емоційний стан людини;
 � виховує уважність під час спілку-
вання, прагнення моделювати ус-
пішний діалог;
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Початок розмови – “місток” 
між співрозмовниками.

Спілкуватися без образ.

Говорити гарно

 � дізнається, що початок розмови 
визначає її результат;
 � засвоює прийоми встановлення 
контакту (в процесі інтерактивної 
гри, риторичного аналізу текстів);
 � вчиться налагоджувати контакт із 
співрозмовником;
 � усвідомлює, що слово може обра-
зити;
 � вчиться спілкуватися за правилами 
гарного тону;
 � вміє аналізувати зразки текстів, у 
яких висловлювання викликають 
образу, перебудовувати діалог, пе-
реробляти його у безконфліктний;
 � помічає у тексті яскраві, образні 
слова, розуміє їхню роль у спілку-
ванні, намагається уважно стави-
тися до свого мовлення, дбати про 
його збагачення, увиразнення

НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ

Міміка.

Жести.

Посмішка.

Текст і його жанри.

Слово.

Красне слово.

Учень (учениця):
 � усвідомлює роль немовного спіл-
кування як засобу передачі внут-
рішнього стану співрозмовника;
 � виявляє уважність до виразу об-
личчя співрозмовника;
 � знає, що посмішка – запорука гар-
ного спілкування, треба привчати 
себе до того, щоб добра посмішка 
не сходила з обличчя;
 � розуміє, що слово передає почут-
тя;
 � має уявлення, що слово може окри-
лити, може образити;
 � усвідомлює, що слово треба ціну-
вати, прагне вдало добирати слова 
під час спілкування;



19

Слова подяки.

Вірш, переносне значення

 � аналізує в тексті вплив слова на 
співрозмовника, оцінює ситуацію;
 � знає слова, якими висловлюють 
подяку, знаходить їх у тексті під 
час риторичного аналізу, помічає у 
мовленні інших, використовує сам, 
промовляє їх з відповідною інтона-
цією, супроводжує жестами й мімі-
кою;
 � відчуває чарівність поетичного 
слова, розширює уявлення про пе-
реносне значення слова, відшукує 
їх у тексті, замислюється над зна-
ченням

ТВОРЕННЯ ДУМОК 

Комплімент.

Ввічлива відмова.

Запрошення.

Привітання

Учень (учениця):
 � пояснює, що таке комплімент, за-
прошення, відмова, привітання;
 � засвоює жанр, який потребує 
розробки елементів тексту комплі-
менту, відмови, запрошення, приві-
тання;
 � володіє етикетними засобами ввіч-
ливості у ситуаціях прохання, за-
прошення, привітання, відповіді на 
запрошення, привітання, комплі-
мент, творчо застосовує знання та 
вміння у життєвих ситуаціях
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Третій рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ 

Знайомство: як привернути 
до себе увагу.

Ввічливість – основа взаємин 
між людьми.

Етикетне спілкування.

Учень (учениця):
 � володіє комунікативним мініму-
мом знань, потрібних для знайом-
ства, спілкування;
 � уміє повідомити про себе інформа-
цію, тобто відрекомендуватися;
 � вживає стандартні фрази ввічли-
вості (з особистісним звучанням) 
під час знайомства;
 � підтримує під час знайомства зоро-
вий контакт;
 � активно слухає співрозмовника;
 � вживає правильні форми звертань, 
що виражають прохання, поба-
жання, вибачення у стосунках між 
людьми;
 � знає і дотримує правил пристой-
ності у вчинках і в мовленні (не 
кепкує з дефектів чийогось мовлен-
ня, не наділяє людей образливими 
прізвиськами, не лихословить, не 
висміює своїх співрозмовників, не 
обговорює їх “поза очі”, не від-
повідає грубістю на грубість); 
 � розуміє сутність поняття “етикетне 
спілкування”;
 � знає і дотримує правил етичного 
спілкування: вживає слова ввічли-
вості та доброзичливості; не вияв-
ляє під час розмови поганого на-
строю; не розмовляє, без потреби, 
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Вітання.
Вітання знайомих і незнайо-
мих людей, традиції вітан-
ня, обставини вітання. Вихо-
ваність.

Привітання. Побажання. 
“Буденні” й “святкові” при-
вітання. Вирази привітань. 
Різниця між привітаннями і 
побажаннями. Побажання до 
свята, подій.

День народження. Запро-
шення. Гості. Запрошення 
усно, письмово, телефоном. 
Види запрошень. Звертання у 
приватних та ділових запро-
шеннях. Створення власного 
запрошення. Листівки-запро-
шення.

голосно; не перебиває того, хто го-
ворить; не зловживає жестами;
 � стежить за власним мовленням 
(не використовує слів-паразитів, 
росіянізмів, діалектизмів);
 � уміє застосовувати набуті знання 
у процесі розв’язування життєвих 
ситуацій;
 � знає і адекватно використовує ві-
тальні формули;
 � розрізняє вітальні формули щодо 
віку та соціальної належності 
людей;
 � розуміє призначення вітань;
 � дотримується невербальних зна-
ків, які супроводжують словесне 
вітання (кивок голови, усмішка, 
поклон тощо);
 � знає і використовує правила вітан-
ня на вулиці, у транспорті тощо;
 � розпізнає буденні, тобто щоденні, 
вітальні вирази і святкові;
 � добирає правильну інтонацію, жес-
ти та міміку до вітальних виразів;
 � уміє встановлювати різницю між 
привітаннями та побажаннями;
 � уміє скласти (з допомогою вчите-
ля) побажання близьким, рідним, 
друзям до різноманітних свят, 
подій;
 � знає 3–5 вітальних слів та слово-
сполучень;
 � розуміє призначення запрошення;
 � знає структуру запрошення;
 � доречно використовує звертання 
до адресата;
 � складає тексти приватного запро-
шення, вказуючи місце проведення 
заходу, дату, час події тощо;
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Благородність. Благородна 
людина. Ознаки благород-
ства

 � правильно інтонує звертання до 
адресата у запрошенні телефоном;
 � вміє визначати запрошення у ху-
дожньому тексті;
 � складає листівки-запрошення дру-
зям, рідним, близьким до власного 
дня народження;
 � пояснює сутність поняття “благо-
родність”;
 � уміє добре вести розмову, дає мож-
ливість співрозмовникові вислови-
ти власну думку;
 � дотримує мовленнєвої культури 
спілкування;
 � доцільно використовує невербаль-
не спілкування

Ввічлива відмова. Відмова як 
негативна відповідь. Вибір 
формул відмови

 � розуміє значення слова “відмова” 
як антонім слова “згода”;
 � аналізує ситуації, у процесі яких 
доцільно використати формули 
відмови;
 � знає формули ввічливої відмови;
 � вибирає відповідну формулу від-
мови, щоб не спричинити комуні-
кативного конфлікту

Мовчання.
Мовчання як виражальний за-
сіб спілкування. Значущість 
пауз, мовчання. Антиетикет-
не мовчання. Комунікативні 
ситуації, в яких ліпше про-
мовчати

 � має уявлення про мовчання як ви-
ражальний засіб;
 � знає і використовує невербаль-
ні знаки, якими супроводжується 
мовчання (погляд, поза, жести, 
кліпання очима, рухи голови);
 � називає ситуації, в яких ліпше 
промовчати;
 � усвідомлює сутність антиетикетно-
го мовчання як знака зневажливо-
го ставлення, небажання підтриму-
вати контакт
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Конфлікт. Джерела конфлік-
ту. Правила поведінки у кон-
фліктній ситуації

 � розуміє стан співбесідника, шукає 
те, що об’єднує, а не роз’єднує 
співбесідників;
 � правильно інтонує речення під час 
конфліктної ситуації;
 � знає правила поведінки у конфлікт-
ній ситуації;
 � прагне бути уважним до адресата, 
налаштованим позитивно

Тон, інтонація. Багатоманіт-
ність інтонації. Інтонація як 
виражальний засіб

 � розуміє сутність понять “тон”, “ін-
тонація”

 � знає, яким буває тон, уміє, стосов-
но ситуації, добирати відповідну 
інтонацію;
 � уміє визначати емоційний настрій 
героїв твору та добирати відповід-
ну інтонацію;
 � вибирає та застосовує під час чи-
тання відповідний тон та інтонацію

Погляд. Очі. Етикетне фун-
кціонування очей. Погляд як 
заохочення до спілкування. 
Відповідність погляду ти-
пові комунікативної ситуації. 
Аналіз фразеологізмів

 � розуміє вислів “очі – дзеркало 
душі”;
 � знає, які норми функціонування 
погляду є під час спілкування;
 � знає види поглядів та їх харак-
теристики (байдужий, глибокий, 
довірливий, кривий тощо);
 � аналізує зміст фразеологізмів “мо-
золити очі”, “очі лізуть на лоба” 
тощо

Усмішка. Усмішка як важли-
вий несловесний знак етикет-
ного спілкування. Привітна 
усмішка – прикмета чесної, 
привітної людини

 � має уявлення про роль усмішки у 
процесі спілкування;
 � розрізняє види усмішок;
 � співвідносить ситуацію спілкуван-
ня та вид усмішки;
 � дає загальну оцінку ролі усмішки 
у процесі спілкування
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Тембр як інтонаційна складо-
ва. Відповідність тембру ко-
мунікативній ситуації. Пауза, 
слова-паразити

 � має уявлення про тембр як забарв-
лення голосу, яке здатне змінюва-
тися залежно від комунікативних 
умов;
 � правильно інтонує різножанрові 
тексти;
 � розуміє паузу як перерив у зву-
чанні, що спричинений зупинкою 
артикуляції;
 � упізнає слова-паразити, не вико-
ристовує їх у власному мовленні

Поза, як вмисна або ми-
мовільна постава тіла. Пос-
тава – знак, який засвідчує 
душевний стан, наміри спів-
розмовника. Узгодження пози 
з характером комунікативної 
ситуації

 � усвідомлює, що поза є знаком ко-
мунікативного сенсу, манери, на-
мірів щодо співрозмовника;
 � розуміє значення різних постав 
тіла: горда, пригнічена, незалеж-
на, вимушена тощо;
 � усвідомлює потребу узгодження 
пози із характером комунікативної 
ситуації;
 � прагне дібрати такі пози, які поліп-
шать сприйняття інформації

Телефонування. Стиль мов-
лення, темп мовлення, уни-
кання телефонного конф-
лікту; правила спілкування 
телефоном

 � розуміє телефонну розмову як вид 
дистанційного не візуального спіл-
кування;
 � знає основні фрази телефонного 
спілкування;
 � правильно інтонує речення, дотри-
мується відповідного темпу розмо-
ви;
 � доречно висловлює короткі реплі-
ки, якими підтверджує своє спри-
йняття і розуміння того, що гово-
рить співрозмовник;
 � дотримує правил телефонного 
спілкування
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Оголошення. Структура ого-
лошення. Форми оголошення. 
Аналіз зразків оголошення. 
Складання оголошення

 � дає загальну оцінку оголошенню 
як повідомленню про певні події;
 � знає структуру оголошення;
 � аналізує зразки оголошень;
 � складає оголошення на задану тему

Візитівка. Візитівка як атри-
бут сучасної цивілізації. Ви-
користання візиток. Створен-
ня візитних карток

 � розуміє призначення візитної карт-
ки як атрибута сучасної цивіліза-
ції;
 � знає форму та розміри візитівки 
як засобу знайомства;
 � самостійно складає зміст та здій-
снює оформлення візитної картки

Мережевий етикет. Інтернет-
спілкування. Правила спілку-
вання в мережі Інтернет

 � має уявлення про інтернет-спілку-
вання;
 � усвідомлює зміст вимог щодо спіл-
кування в мережі Інтернет;
 � знає про правила спілкування 

Лист. Листування. Види 
листів. Адресат. Адресант. 
Структура листа

 � має уявлення про види листів;
 � знає структуру листів;
 � уміє складати листа рідним, дру-
зям

Текст-опис. Структура текс-
ту-опису. Характерні ознаки 
тексту-опису: слова і вирази. 
Словесне малювання

 � має уявлення про текст-опис;
 � уміє виділяти структурні частини 
текстів-описів;
 � уміє знаходити слова-прикраси 
тексту-опису;
 � уміє складати тексти-описи під 
керівництвом учителя та самостійно

Текст-розповідь. Структура 
тексту-розповіді. Характерні 
ознаки. Основні аспекти ство-
рення тексту-розповіді: Як це 
було? Що сталося? Що відбу-
валося?

 � має уявлення про текст-розповідь; 
знає структурні блоки тексту-роз-
повіді;
 � уміє виділяти структурні частини 
тексту розповіді;
 � уміє складати тексти-розповіді під 
керівництвом учителя і самостійно
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Текст-міркування. Структура 
тексту-міркування. Основні 
слова та словосполучення, 
які супроводжують створення 
тексту-міркування: ввідні сло-
ва, тези, аргументи, висновки

 � узагальнює знання і вміння;
 � має уявлення про текст-міркуван-
ня;
 � знає структурні блоки тексту-мір-
кування;
 � уміє виділяти структурні блоки 
тексту-міркування;
 � уміє використовувати ввідні слова, 
тези, аргументи, висновки

 
Четвертий рік навчання

4 клас
35 годин (1 год на тиждень; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

МОВЛЕННЯ ТА СПІЛКУВАННЯ 

Що і як ми говоримо в повсяк-
денному житті: дякуючи, вті-
шаючи, вітаючись, вітаючи, 
прохаючи вибачення, відпові-
даючи, критикуючи (корект-
но)

Учень (учениця):
 � розуміє важливість адекватної 
для даної ситуації мовленнєвої по-
ведінки;
 � знає, що таке етикет, його при-
значення (захист гідності людей у 
спілкуванні);
 � оцінює набуті риторичні уміння 
орієнтуватися в конкретній ситуа-
ції, вибирати адекватні мовленнєві 
засоби для досягнення завдань 
спілкування (вербальні й невер-
бальні)

ВЕРБАЛЬНИЙ І НЕВЕРБАЛЬНИЙ ЕТИКЕТ  
У РІЗНИХ МОВЛЕННЄВИХ СИТУАЦІЯХ 

Запам’ятати ім’я співрозмов-
ника (вимовляй ім’я шанобли-
во, невимушено).

Учень (учениця):
 � уміє вступити в спілкування, на-
лагодити і підтримувати контакт, 
слухати співрозмовника, виявляти 
комунікабельність, ввічливість, 
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Посміхатися (посмішка нала-
штовує на спілкування, освіт-
лює життя).
Читати емоційний стан спів-
розмовника.
Керувати інтонацією голосу.
Бути гарним слухачем, не пе-
ребивати співрозмовника, не 
нав’язувати йому тематику 
діалогу, тону спілкування.
Бути стриманим, завжди збері-
гати власну гідність. Розуміти 
співрозмовника, виробляти і 
дотримувати гарних манер 

толерантність, готовність до спів-
праці; швидко відповідати на запи-
тання, в тім числі на неочікувані; 
послідовно, логічно, аргументова-
но висловлювати думки;
 � уміє вибирати найточніші і стиліс-
тично виправдані слова, жести, 
поставу;
 � уміє діагностувати наміри учасни-
ків спілкування;
 � знає властивості голосу;
 � уміє вибирати потрібний тон, силу 
голосу, темп мовлення залежно від 
мовленнєвої ситуації, визначати 
оптимальне звучання свого голосу;
 � знає і використовує вправи для 
вироблення гарного голосу;
 � знає, в чому виявляється тактов-
ність під час спілкування, розуміє, 
як досягти очікуваної реакції спів-
розмовника (поважати особистість і 
право на власну точку зору, на до-
сягнення необхідного результату);
 � прагне спілкуватися без образ;
 � намагається спроектувати, як 
його слова відгукнуться в душі ад-
ресата;
 � має уявлення про манери як спосіб 
тримати себе, зовнішню форму по-
ведінки, що виявляється в мові, 
міміці, жестах

ТЕКСТ І ЙОГО ТИПИ 

Опис, розповідь, міркування.
Порівняльні описи.
Використання мовцем різних 
типів текстів.

Учень (учениця):
 � уміє розрізняти, будувати, визна-
чати опис, міркування, розповідь;
 � розуміє важливість створення 
порівняльних текстів для ефектив-
ного спілкування;
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Розповідь. Побудова текс-
ту: вступ, зав’язка, розвиток 
дії, кульмінація, спад дії, 
розв’язка.
Побудувати розповідь.
Міркування. Основна думка 
(теза).
Аргумент.
Вступ, його значення в мірку-
ванні.
Висновок. 
Складати міркування.
Переказ прочитаного.
Переказ сказаного співрозмов-
ником (коротко, послідовно)

 � розуміє призначення опису, мір-
кування, розповіді у створенні 
текстів під час спілкування;
 � уміє визначати структурні елемен-
ти тексту, дотримується схеми по-
будови усної розповіді; 
 � обмірковує, як почати розповідь, 
що сказати, як закінчити, щоб до-
сягти поставленої мети;
 � розуміє, що основна думка – це 
те, що стверджує автор;
 � самостійно визначає основну дум-
ку мовлення;
 � має уявлення про аргумент як під-
ставу, доказ, які наводить мовець 
для обґрунтування тези;
 � розуміє, що висловлена думка 
звучить правдиво, переконливо за-
вдяки вдалим аргументам;
 � уміє знаходити аргументи в зраз-
ках і визначати їх доцільність;
 � знає значення вступу, у якому мо-
вець підводить слухачів (автор чи-
тачів) до основної думки (тези);
 � розуміє, що таке висновок; 
 � уміє аналізувати висновок у мір-
куваннях, правильно співвідноси-
ти зроблений висновок із змістом 
мудрих висловлювань;
 � уміє складати усно (письмово) 
міркування, дотримуючись схеми: 
вступ, теза, аргументи, кінцівка, 
висновок;
 � усвідомлює, як побудований текст, 
визначає основну думку, розуміє, 
як вона розкривається, аргумен-
тується;
 � передає зміст, своє ставлення до 
прочитаного логічно, точно, із збе-
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реженням особливостей мови тво-
ру, виключаючи деталі;
 � використовує набуті вміння для пе-
реказу сказаного співрозмовником

ТВОРЕННЯ ДУМОК

Висловлювати думку деталь-
но.

Висловлювати думку корот-
ко, користуючись прийомом 
виключення деталей.

Звідки брати інформацію (го-
воримо про те, що добре знає-
мо).

Інтерв’ю.

Оголошення.

Учень (учениця):
 � уміє донести співрозмовникові 
зміст повідомлення відповідно до 
ситуації спілкування – докладно, 
повно, з усіма деталями;
 � уміє донести співрозмовникові 
зміст повідомлення відповідно до 
мовленнєвої ситуації – коротко, 
зрозуміло;
 � аналізує зразок, визначає опор-
ні слова, вміє скорочувати текст, 
уникаючи деталізування;
 � розуміє важливість адекватного 
до даної мовленнєвої ситуації спо-
собу передачі думки; 
 � знає та дотримує правила: дбати 
про чіткість і зрозумілість вислов-
леної думки;
 � знає і вміє використовувати джере-
ла інформації (книжки, довідники, 
газети, журнали, телебачення, Інтер-
нет, спілкування), знаходити інфор-
мацію відповідно до теми виступу;
 � розуміє, що журналіст спрямовує 
розмову у потрібне русло, утримує 
ініціативу, активізує співрозмов-
ника, користується “закритими” 
і “відкритими” запитаннями; ад-
ресат відповідає швидко, корот-
ко, до журналіста звертається на 
“Ви”, говорить саме з ним;
 � знає призначення оголошення, 
поділ їх на повідомлення, запро-
шення, заборону, попередження;
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Подяка.

Комплімент.

Вітальна промова.
Побудова тексту вітальної 
промови (звертання, перелі-
чування привабливих рис ад-
ресата, побажання) і виголо-
шення подяки.
Зміна закінчення в тексті ус-
мішки.

Газетні жанри:
Хроніка. Замітка. Репортаж. 
Репортер.

Оратор. Правильність, точ-
ність, багатство і виразність – 
основна вимога до ораторсько-
го мовлення.

 � самостійно створює усні й пись-
мові оголошення, передає інфор-
мацію чітко, лаконічно.
 � уміє скласти текст подяки і ви-
словити її;
 � знає, що кожна людина прагне ви-
сокої оцінки і визнання успіхів у 
поведінці, справах; спілкуючись, 
говорить співрозмовникові приєм-
ні слова;
 � знає, як будується і виголошуєть-
ся вітальна промова;
 � аналізує зразки текстів вітальних 
промов, складає вітання різним 
адресатам;

 � пояснює, чому зникає гумор, якщо 
змінити неочікувану відповідь на 
передбачувану;
 � знає призначення хроніки – пові-
домити про подію, яка щойно від-
булася; усвідомлює мету – інфор-
мувати про факт усіх читачів;
 � уміє аналізувати зразки текстів 
хроніки, складати текст коротко 
(з 3–5 речень), без заголовка;
 � знає, чим відрізняється замітка від 
хроніки, оголошення, репортажу;
 � має уявлення про професійні якості 
репортера (спостережливість, до-
питливість, швидка реакція), про 
шляхи збору матеріалу;
 � пробує себе в ролі репортера;
 � має початкове уявлення, яким по-
винен бути оратор;
 � має уявлення про ораторське 
мистецтво;
 � знає вимоги до оратора, до промо-
ви: сила почуттів, переконливість, 
стремління до добра;
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Оволодівати своїм голосом.
Виробляти темп мовлення, 
силу голосу, чітку вимову 
звуків. 
За допомогою голосу переда-
вати різні почуття.

Виступ, промова.
Виступати публічно.
Композиція виступу.

Ораторський монолог.
Виступ непідготовлений (під-
готовлений).

 � має уявлення про високу культу-
ру мовлення виступаючого: вміння 
правильно, точно і виразно пере-
давати свої думки засобами мови;
 � одержує установку на дотримання у 
своєму мовленні літературних норм 
(правильний наголос, вимова, ви-
користання слів, побудова речень);
 � редагує текст;
 � стежить за своїм мовленням, пра-
цює над помилками, записує на 
аудіоносії свої монологи, прослу-
ховує, відзначає успіхи;
 � знає, що вільне володіння темпом 
мовлення, силою голосу, гарною 
дикцією уможливлює передачу 
голосом різних почуттів і пережи-
вань;
 � знає і виконує вправи, спрямовані 
на розвиток висоти, сили голосу, 
формування вміння змінювати 
темп мовлення, уникати моно-
тонності, передавати голосом ті 
почуття, які відповідають змісту, 
меті спілкування;
 � має початкове уявлення про виступ, 
промову, публічний виступ;
 � знає, з яких частин складається 
виступ: початок, вступ, основна 
частина, закінчення;
 � уміє аналізувати текст виступу, 
визначати в ньому структурні еле-
менти;
 � дізнається про монолог як діало-
гічний монолог;
 � аналізує зразок непідготовленого 
виступу, визначає його особли-
вості;
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Промова.

Виступи інформувальні, пере-
конувальні (виступ перед слу-
хачами – це подорож до чітко 
визначеної мети).
Презентація – творчий погляд 
автора на питання (узагаль-
нення вивченого, накреслення 
перспектив)

 � використовує прийоми самопідго-
товки до спонтанного виступу, які 
забезпечують його успішність;
 � має початкове уявлення про підго-
товку виступу, робить перші спро-
би готувати виступ за схемою, по-
даними додатковими матеріалами,
підказками (незакінчені речення, 
сформульовані запитання, відсут-
ні частини тексту виступу тощо);
 � знає правила виголошення промо-
ви, робить перші спроби у виголо-
шенні промови під керівництвом 
учителя;
 � аналізує зразки, оцінює усні 
виступи за поданими критеріями;
 � знає, з якою метою виголошується 
інформувальна, переконувальна 
промови, особливості виголошен-
ня кожної промови;
 � має уявлення про презентацію, 
робить спробу привернути увагу 
однокласників, батьків до своїх 
успіхів з риторики

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: “Ри-
торика”. 1, 2 класи (авт. В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – Київ: 
Літера ЛТД, 2007, 2008); “Риторика”. 3, 4 класи (авт. В. О. Наумен-
ко, М. Д. Захарійчук. – Київ: Літера ЛТД, 2009).
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Поетика – розділ науки про літературу, в якому вивчаються струк-
тура і творчі прийоми поетичних творів, їх форма і принципи аналізу.

Слово і думка дають людині можливість пізнавати світ. Для цього 
потрібно досконало володіти рідною мовою, розуміти і цінувати по-
езію. Однак це не так просто. Треба працювати над собою, починаючи 
зі шкільної парти.

Творча активність дитини не виходить, як часом буває у доросло-
го, із необхідності висловлювати накопичену життєву мудрість. Тому 
участь дітей у різних видах діяльності – необхідна умова розвитку 
творчості.

Добираючи саме свої важливі слова, щоб передати зміст і знай-
ти влучну риму, діти розуміють важливість використання словників, 
шкільних підручників, художньої літератури. Вони вчаться не тільки 
захоплюватися прочитаним, а й аналізувати, визначати головне.

На уроках поетики учень відчуває себе і автором, і критиком. 
Діти відкривають у собі нові риси, вчаться не лише милуватися, а й 
створювати навколо себе дивовижний світ поетичної. Робота над сло-
вом залишає в серці іскорку доброти, розвиває внутрішню дисциплі-
нованість, чуйність, людяність.

Шлях до творчої особистості – це тривалий шлях. І наскільки 
він буде успішним, багато в чому залежить від того, як і чого навчає 
вчитель дитину з перших шкільних років.

Навчальні досягнення учнів визначають за допомогою оцінних 
суджень. Бальну систему оцінювання під час вивчення курсу не за-
стосовують.

Завдання курсу:
 � прищеплювати любов до рідної мови через поезію;
 � сприяти розвиткові в школярів уяви, мислення, фантазії;
 � виховувати художній смак та естетичну культуру учнів. 

Мета програми:
 � створити сприятливі умови для творчої діяльності;
 � підвищити рівень володіння державною мовою;
 � ознайомити учнів з основними категоріями й поняттями мето-

дології творчості;
 � дати можливість дітям проявити себе повно і всебічно.

Змістове наповнення поетики передбачає: розвиток творчої осо-
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бистості, міжпредметні зв’язки, врахування вікових особливостей уч-
нів, формування художніх образів, право вибору, психологію сприй-
няття учнями поетичних творів, розвиток високих моральних якостей, 
активне ставлення до прочитаного, почуття гармонії і краси.

При доборі поетичних творів враховувався їхній зміст, який впли-
ває на духовність дітей і закладає у свідомості певні напрямки для 
майбутнього дорослого життя. Ці тексти доступні для розуміння мо-
лодшими школярами й відповідають реаліям сьогодення. Поезія фор-
мує мислення, розвиває пам’ять, уяву, фантазію. Ігрові, навчальні та 
практичні завдання вимагають від учнів творчих зусиль. З найпрості-
ших завдань учні випробовують себе у творчості.

У навчально-виховному процесі сучасної школи на процес творчості 
кожного учня впливає весь педагогічний колектив. Учитель допомагає 
учням аналізувати різні явища, події, відчувати задоволення від влас-
них задумів, впевненість у правильності створюваного. Діти використо-
вують попередній досвід, вчаться розвивати і розкривати думку. В по-
чатковій школі закладаються підвалини для майбутніх етапів розвитку 
щодо усвідомлення власної відповідальності перед суспільством.

Потреба створювати вірші виявляється з раннього дитинства. 
Тому важливо, щоб діти не розгубилися і довіряли вчителю свої дум-
ки і словесні знахідки. Літературно-творча робота допомагає школя-
рам глибоко розуміти зміст текстів. Розвиваючи поетичний слух, ми 
допомагаємо дітям розуміти високу поезію. 

Вчитель спрямовує діяльність так, щоб всі учні класу були ак-
тивно задіяні. З метою формування творчого досвіду учнів доцільно 
проводити зустрічі з письменниками для ознайомлення з їхнім жит-
тям та творчістю.

Для визначення сформованості творчих поетичних здібностей про-
водять колективні й індивідуальні бесіди, порівняльний аналіз твор-
чих учнівських спроб, спостереження за впливом уроків-зустрічей з 
письменниками на мислення школярів, оцінка художніх рівнів робіт 
молодших школярів. Учні постійно беруть участь з власною творчіс-
тю у шкільних святах, у зустрічах в бібліотеках, музеях, у літератур-
но-мистецьких конкурсах.

Творча особистість не тільки сама стає духовно багатою, а й ду-
ховно багатими стають оточуючі. Діти люблять не лише слухати, а 
й прагнуть висловлювати свої думки так, щоб їх почули й оцінили 
інші. Із самого початку педагогічної діяльності вчитель має вірити у 
безмежність творчих можливостей кожної дитини. Вивчення творчих 
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здібностей учнів є важливою проблемою для педагогів. Творчі діти 
постійно намагаються відкривати щось нове, виходити з різних ситуа-
цій, проявляти свою самостійність, досконало оволодівати знаннями.

Програма спрямована на постійну творчу співпрацю; на виконан-
ня учнями готових і створених різних конструктивних, фантазійних, 
творчих завдань засобами слова; на швидкий розвиток мови і мислен-
ня; на відкриття учнями для себе нового світу слів, милозвучності рід-
ної мови; на розуміння словесно-образної інформації; на збагачення 
духовного життя; на розквіт свідомості і волі; на прагнення учнів до 
високого, на формування естетичного смаку; на вироблення повноцін-
ного світогляду; на підвищення загального рівня культури молодого 
покоління. За допомогою образного бачення відтворення світу учні 
вчаться емоційно і яскраво висловлювати свої думки.

У рубриці “Зміст навчального матеріалу” запропоновано вступні 
тези до кожного розділу чи теми, короткі анотації до творів, подано 
обов’язкові для засвоєння теоретичні поняття. Зміст цієї рубрики є 
пропозицією, яка не є догматичною.

Рубрика “Вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів” 
містить перелік основних усвідомлених знань, умінь, навичок, перед-
бачених кожною конкретною темою. Особлива увага до вимог емоцій-
но-ціннісної сфери (вони виділені іншим шрифтом), які найконкрет-
ніше втілюють головні завдання.

У ході навчально-виховного процесу програмою передбачено таку 
організацію роботи, коли вчитель показує всебічні можливості твор-
чості, навчає так, щоб учням було цікаво і вони відчували довіру до 
своїх здібностей. Учитель переходить від простих завдань до склад-
них, підвищуючи здатність учнів мислити, поступово ускладнюючи 
систему образів.

Програма передбачає зустрічі з видатними людьми. Зустрічаючись 
із письменниками, видавцями, журналістами, учні відчують високу 
вимогливість до друкованого, поетичного слова, а отже, відповідаль-
ність за слово, збагнуть, як багато треба знати, відчувати, помічати, 
працювати і вміти, щоб виносити на широкий загал свій творчий до-
робок.

Такі зустрічі стануть дійовою школою патріотичного, трудового, 
естетичного виховання майбутніх творців нового життя в нашій дер-
жаві.

Очікувані результати. Вміння і навички
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Правильно, усвідомлено, виразно і в міру швидко читати; влучно 
висловлювати свої думки, аналізувати прочитане, розрізняти відтінки 
значень слів у тексті, відчувати чітко ритмізовану мову, порушення 
ритмізування, знаходити поетичні образи, визначати внутрішній стан 
автора, стисло давати оцінку поетичним творам, відкривати в собі 
автора, розрізняти твори за емоційно-експресивним забарвленням, 
цілеспрямовано читати дитячу періодику, розрізняти слова, вжиті у 
прямому і в переносному значенні, знаходити в тексті авторський по-
гляд щодо тону читання і сили голосу, висловлювати думки в дуже 
виразній формі, відчувати ритм і риму, зіставляти слова, близькі за 
значенням, розуміти їх, користуватися словниками.

Загальний результат програми з поетики стосується:
 � учня (формування творчих поетичних умінь, спрямованих на 

досягнення успішного творчого результату; творчу особистість, 
здатну самовдосконалюватись, яка прагне змінити на ліпше 
своє життя й життя своєї країни);

 � вчителя (який має знаходити ефективні шляхи до творчого 
успіху дітей, пробуджувати і розвивати закладені у них та-
ланти; створювати психологічні умови для розвитку творчої 
особистості);

 � поетики (творча діяльність учнів є невід’ємною складовою ос-
вітнього процесу школи і розглядається, як продовження та 
розширення навчально-пізнавальної діяльності).   
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Перший рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень; 1 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОНЯТТЯ ПРО ПОЕТИКУ (1 год) 

Віршування.
Теорія літератури: поет, пое-
тика, віршування.
Міжпредметні зв’язки: обра-
зотворче мистецтво

Учень (учениця):
 � знає і розуміє значення термінів 
“поетика”, “віршування”;
 � розрізняє поетичну мову від зви-
чайної.

Розвиток уяви, зв’язного мовлення

ЗАГАДКА ЯК ФОРМА ПІЗНАННЯ (3 год)

Конструювання загадки.
Хитра загадка.
Віршована загадка.
Теорія літератури: загадка, 
віршована загадка.
Міжпредметні зв’язки: Я і 
Україна, читання

Учень (учениця):
 � розуміє і відгадує загадки;
 � пояснює особливості будови за-
гадки;
 � розуміє вигадливо-мудрі запитан-
ня;
 � коментує особливості віршованих 
загадок. 

Розвиток уважності, кмітли-
вості, спостережливості, поваги 
до народної творчості. Розвиток 
логічного мислення

ЗГАДАЙМО КАЗКУ (7 год)

Народні казки як “будівель-
ний” матеріал мовлення.
“Викривлення” казки.
Казки “навпаки”.
Салат з казок.
Казка – калька.
Казка у визначеному руслі.
Казка – загадка.
Теорія літератури: казка.

Учень (учениця):
 � знає зміст українських казок; 
 � розуміє особливості побудови на-
родної казки;
 � вміє складати казки;
 � розвиває вміння аналізувати дії та 
вчинки дійових осіб;
 � вміє висловлювати власні мірку-
вання про зміст казок, проводити 
аналогії з сучасним життям;
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Міжпредметні зв’язки: ма-
люнки до казок; (образотвор-
че мистецтво); українські на-
родні казки (читання)

 � пояснює відмінність прозової та 
віршованої мови казок.

Розвиток творчих здібностей, 
уяви, фантазії тощо

ПЕРЛИНИ НАРОДНОЇ МУДРОСТІ (10 год)

Прислів’я. 
Приказки.
Лічилки.
Колискові пісні.
Обрядові пісні.
Колядки.
Щедрівки.
Скоромовки.
Заклички.
Веснянки.
Теорія літератури: прислів’я, 
приказка, лічилка, закличка, 
скоромовка, колискова пісня, 
колядка, щедрівка, веснянка.
Міжпредметні зв’язки: Я і 
Україна, читання, музич-
не мистецтво, образотворче 
мистецтво. Традиції та звичаї 
українського народу

Учень (учениця):
 � розрізняє види народної твор-
чості;
 � розуміє їхню дотепність й муд-
рість;
 � вміє виразно і усвідомлено читати 
перлини народної мудрості; 
 � вміє висловлювати міркування 
про народні та авторські твори, 
знаходить образи;
 � розуміє особливості виникнення 
народної мудрості.

Формування шанобливого став-
лення до творчості пращурів, до 
мудрості нашого народу. Розви-
ток образності, уважності, спос-
тережливості, доброзичливості

СВІТ ОЧИМА ПОЕТА (8 год)

Слово, яке грається.
Мова квітів.
Веселі вірші.
Розумний магнітофон.
Комікси.
Тараторки.
Сила слова.
Теорія літератури: слово, 
мова, веселий вірш, магніто-
фон, комікс, тараторка.

Учень (учениця):
 � вміє створювати мініатюри;
 � спілкується за допомогою гри;
 � розуміє настрій віршів, створює 
комікси;
 � дає власну оцінку новим віршам, 
ілюстрованим творам.

Виховання спостережливості, ак-
тивності, любові до природи, то-
вариських почуттів
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Міжпредметні зв’язки: Я і 
Україна, українська мова, чи-
тання, образотворче мистец-
тво

Збагачення словникового запасу. 
Розвиток інтересу до живого спіл-
кування. Розвиток вміння аналізу-
вати вірші

РІДНА МАТИ МОЯ... (5 год)

Образ жінки-матері в усній на-
родній творчості та українсь-
кій літературі.
Зміна почуттів та настроїв у 
віршах.
Любов і повага до найріднішої 
людини.
Теорія літератури: легенда, 
художній образ.
Міжпредметні зв’язки: чи-
тання, музичне мистецтво

Учень (учениця):
 � вміє аналізувати вірші;
 � знаходить художні образи;
 � виділяє у віршах головне;
 � розвиває вміння відчувати зміну 
почуттів та настроїв;
 � розуміє, чому так багато створено 
віршів про матерів;
 � самостійно доповнює словниковий 
запас.

Усвідомлення особливого призна-
чення у житті жінки-матері. Ро-
зуміння того, що мати – найрідні-
ша людина для дитини

Другий рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень; 1 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОЕТИЧНА МОВА (6 год)

Вірші про Україну.
Теплі вірші.
Дощові вірші.
Кольорові вірші.
Віршована абетка.
Акровірш.
Теорія літератури: поетич-
на мова, віршована абетка, 
акровірш, емоційність, образ-
ність.

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке патріотичне по-
чуття;
 � знає вірші про Україну;
 � виразно і вдумливо читає поезії;
 � розрізняє вірші за настроєм;
 � складає акровірші;
 � вміє знаходити головні слова. 

Виховання любові до Батьківщини, 
почуття прекрасного.
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Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання, му-
зичне мистецтво, образотвор-
че мистецтво

Удосконалення вміння образно мис-
лити. Розвиток естетичного сма-
ку, пильності, пам’яті, любові до 
літературної творчості

НАСТРІЙ У ВІРШАХ (4 год)

Гумор.
Ображений настрій.
Таємничий настрій.
Теорія літератури: гумор, 
гумореска.
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання, обра-
зотворче мистецтво

Учень (учениця):
 � розуміє роль гумору в житті;
 � вміє зіставляти описане в гуморес-
ках із сьогоденням;
 � відчуває стан душі автора;
 � розвиває вміння порівнювати; 
 � удосконалює вміння коротко пере-
казувати вірші. 

Усвідомлення, що почуття гумо-
ру – ознака гарного настрою і ду-
ховного здоров’я. Розвиток уваж-
ності, спостережливості, мислення, 
вміння висловлювати емоції 

РОЛЬ РИМИ У ВІРШІ (5 год)

Звукові повтори у вірші.
Римування.
Роль рими.
Ритм.
Дієслівна рима.
Теорія літератури: звукові 
повтори, римування, рима, 
ритм.
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання, обра-
зотворче мистецтво, музичне 
мистецтво

Учень (учениця):
 � вміє знаходити римовані слова;
 � відчуває ритм;
 � вміє добирати риму;
 � складає образні речення;
 � висловлює своє розуміння віршів, 
прислів’їв; 
 � складає вірші за початком.

Розуміння значення слів та ви-
словів. Виховання захоплення рід-
ною мовою. Формування творчої 
особистості

МЕЛОДИКА ВІРШІВ (3 год)

Мелодія віршів.
Теплі, холодні рядочки.
Поетичні фарби.
Лісовий концерт.
Теорія літератури: мелодика.

Учень (учениця):
 � відчуває милозвучність віршів;
 � вміє знаходити поетичні фарби;
 �має уявлення про поетичні відтін-
ки;
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Міжпредметні зв’язки: чи-
тання, музичне мистецтво, об-
разотворче мистецтво

 � висловлює свої думки; 
 �формує бажання творити;
 � спонукає однолітків до словесної 
творчості. 

Виховання потреби у читанні кни-
жок. Усвідомлення краси рідного 
краю

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВІРШУВАННЯ (12 год)

Стопа.
Хорей.
Ямб.
Хоріямб.
Анапест.
Амфібрахій.
Дактиль.
Двовірш (дистих).
Тривірш (терцет).
Чотиривірш (катрен).
П’ятивірш (пентина)
Шестивірш (секстета).
Восьмивірш (октаверс).
Теорія літератури: стопа, 
хорей, ямб, хоріямб, анапест, 
амфібрахій, дактиль, строфа,  
двовірш, терцет, катрен, секс-
тета, октаверс.
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання, му-
зичне мистецтво. Учнівсь-
кі малюнки (образотворче 
мистецтво)

Учень (учениця):
 � вміє розпізнавати віршові розмі-
ри;
 � вдосконалює вміння створювати 
художні образи;
 �формує вміння бачити головне, 
навички творення віршів;
 � вміє слухати й аналізувати пізна-
вальну інформацію.

Усвідомлення того, що створення 
віршів – це творчість. 
Виховання любові до поетичної 
мови

ПИСЬМЕННИКИ РІДНОГО КРАЮ (4 год)

Творчість письменників рідно-
го краю.
Ставлення авторів до зобра-
жуваного.

Учень (учениця):
 � знає письменників рідного краю;
 � уміє розповідати про творчість 
письменників;
 � вміє аналізувати вірші;
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Логічна наповненість слів, об-
разність, краса їх звучання. 
Теорія літератури: письмен-
ник, автор, образність, поезія.
Міжпредметні зв’язки: Я і 
Україна, українська мова, чи-
тання. Творчість поетів Дмит-
ра Білоуса, Василя Василаш-
ка

 � прагне до пізнання світу через лі-
тературу; до пошуку відповідей на 
запитання у віршах;
 � розуміє ставлення авторів до зо-
бражуваного.

Шанобливе ставлення до письмен-
ників. Усвідомлення того, що Ук-
раїна – це країна талановитих 
людей

Третій рік навчання
4 клас

35 годин (1 год на тиждень; 1 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

СИСТЕМИ ВІРШУВАННЯ (3 год)

Вірш.
Верлібр.
Білий вірш.
Теорія літератури: віршу-
вання, вірш, верлібр, білий 
вірш
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання

Учень (учениця):
 � вміє розповісти про написання вір-
шів;
 � має уявлення про верлібр і білий 
вірш;
 � висловлює власні думки з приводу 
прочитаних віршів.

Розвиток творчої уяви, допитли-
вості, мовної спостережливості, 
цікавості до літератури. Збагачен-
ня словникового запасу.
Усвідомлення позитивного впливу 
поезії на людину. Розвиток есте-
тичного смаку

ДИТЯЧИЙ ТЕАТР (5 год)

Автор.
Дійова особа.
Ремарка.
Монолог.

Учень (учениця):
 � має уявлення про дитячий театр;
 � вміє розрізняти слова автора і ді-
йових осіб;
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Репліка.
Діалог.
Теорія літератури: автор, 
дійова особа, ремарка, моно-
лог, репліка, діалог, п’єса.
Міжпредметні зв’язки: чи-
тання, музичне мистецтво

 � складає монологи, діалоги;
 � розпізнає репліки;
 � вдосконалює вміння аналізувати 
вчинки героїв, робити висновки;
 � збагачує знання про можливості 
поетичної мови.

Розуміння значення п’єси, написаної 
для дітей. Виховання шанобли-
вого ставлення до людей творчих 
професій

ДУМКА У СЛОВІ (4 год)

Мовна луна.
Охайність у віршах.
Лімерики поруч з нами.
Естетична дія слова.
Теорія літератури: лімерик, 
естетична дія, словесні обра-
зи, поетична мова.
Міжпредметні зв’язки: чи-
тання

Учень (учениця):
 � вміє слухати мовну луну;
 � читає і коментує вірші;
 � впізнає лімерики;
 �формує навички літературної ви-
мови;
 � відчуває послідовність викладення 
думки в поезіях. 

Розвивати вміння слухати. Від-
чуття відповідальності за сказане 
слово. Розуміння естетичної дії по-
етичного слова

РІДНА МОВА – НАЙДОРОЖЧИЙ СКАРБ ЛЮДИНИ (3 год)

Мова рідна, слово рідне.
Найдорожче слово – мир.
Літературна газета в школі.
Теорія літератури:  літера-
турна газета, функції літера-
тури.
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання, обра-
зотворче мистецтво

Учень (учениця):
 � розуміє роль мови в нашому жит-
ті;
 � знає, що злагода, добро, дружба – 
важливі цінності в родині;
 � поглиблює знання про літературну 
газету; 
 � вміє виділяти основні її ідеї.

Розвиток образного мислення, уяви, 
уважності, розумових здібностей, 
любові до рідної мови.
Усвідомлення, що рідна мова – най-
дорожчий скарб
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ЦІКАВІ ІСТОРІЇ (4 год)

Математика історій.
Мова квітів.
Кольорові історії.
Теорія літератури: прозова 
мова.
Міжпредметні зв’язки: чи-
тання, математика, образо-
творче мистецтво

Учень (учениця):
 � вміє складати цікаві історії;
 � пояснює роль історій у шкільному 
житті;
 � збагачує словник фразеологічними 
зворотами;
 � пояснює відмінність прозової і вір-
шованої мови історій;
 � пізнає чарівний світ людських мож-
ливостей. 

Пробудження здивування і захоплен-
ня можливостями слова і думки. 
Розвиток краси і сили художнього 
слова, почуття прекрасного

СЛОВНИКИ – НАШІ ДРУЗІ (7 год)

Словник української мови.
Тлумачний словник.
Орфографічний словник.
Словник синонімів.
Словник українських рим.
Словник наголосів.
“Пасивний словник”.
Теорія літератури: “пасив-
ний словник”.
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання

Учень (учениця):
 � розуміє значення словників;
 � розрізняє словники за змістом;
 � розуміє ставлення письменників до 
словників;
 � вміє орієнтуватись у структурі слов-
ника.

Розвиток зв’язного мовлення. Усві-
домлення важливої ролі словників 
для навчання.
Розкрити чарівний світ людських 
можливостей. Розвиток прагнення 
до пошуку нових слів

МЕНІ ДОПОМАГАЮТЬ ЖИТИ ВІРШІ (4 год)

Слово про маму.
Прислів’я з батьківської хати.
Розмова з товаришем.
Приємні слова і побажання.
Гімн нашої школи.
Теорія літератури: гімн

Учень (учениця):
 � знає гімн школи;
 � вміє чітко і послідовно висловлю-
вати свої думки;
 � розповідає прислів’я про батьків, 
про дружбу;
 �формулює оцінні судження.
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Міжпредметні зв’язки: чи-
тання, музичне мистецтво

Розширення уявлення про малі фор-
ми народної творчості – прислів’я, 
розкриття значення віршів. Вихо-
вання любові й поваги до родини

ШЕВЧЕНКО Й УКРАЇНА (4 год)

Образ України у творчості 
Т. Шевченка.
Ліричні твори.
Відтінок величі в словах про 
славну Україну.
Думка, почуття і воля.
Теорія літератури: ліричні 
твори, індивідуальний стиль 
письменника.
Міжпредметні зв’язки: ук-
раїнська мова, читання

Учень (учениця):
 � знає поезії Тараса Шевченка про 
Україну; вміє знаходити нові обра-
зи;
 � визначає головну проблематику 
віршів;
 � читає та обговорює учнівські тво-
ри, описує власні відчуття про про-
читане.

Виховання любові до поезії Велико-
го Кобзаря.
Розвиток самостійності мислення

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: “Пое-
тика”, 2, 3, 4 класи (авт. Т. В. Петровська. – Київ: Генеза, 2009).



  

З А Р У Б I Ж Н А  
Л I Т Е РАТ У РА

2–4 класи

Автор

А. МОВЧУН – кандидат педагогічних наук, заступник 
директора Університетського коле джу 
Київського міського педагогічного уні-
верситету імені Б. Д. Грінченка, до-
цент кафедри теорії початкової освіти, 
індивідуального навчання і методик 
викладання дисциплін гуманітарного 
циклу
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Книга – найважливіший засіб прилучення дітей до знань та за-
гальнолюдських цінностей. Вона відкриває для молодших школярів 
світ прекрасного, задовольняє їхні пізнавальні інтереси, розвиває 
уяву, образну пам’ять, логіку мислення. Під час читання формується 
ставлення дитини до навколишньої дійсності, її громадянська позиція, 
виховується дитяча особистість. Наявність у школяра цікавості до чи-
тання дає змогу вдосконалити навички читання, вміння орієнтуватися 
в художній літературі, усвідомлено сприймати прочитане.

Мета і завдання курсу
Головною метою вивчення предмета “Зарубіжна література” у 

школі першого ступеня є залучення молодших школярів до скарбни-
ці світової літератури, загальнолюдських і національних духовних 
цінностей, формування в них здатності сприймати найліпше і най-
цінніше, що створило людство протягом століть, розширення їхніх 
культурно-пізнавальних інтересів. 

Для досягнення цієї мети необхідно реалізувати такі конкретні 
завдання:

 � формувати в учнів уявлення про художню літературу як важ-
ливу складову духовної культури окремих народів світу та 
всього людства;

 � формувати в учнів потребу в читанні літературних творів, ро-
зуміння образного художнього мовлення, багатства словнико-
вого запасу, здатності мислити словесно-художніми образами;

 � сприяти всебічному розвиткові, духовному збагаченню особис-
тості молодшого школяра, його гуманістичного світогляду;

 � допомогти школярам засвоїти елементарний обсяг літературо-
знавчих понять і термінів, необхідних для аналізу та інтерпре-
тації художніх текстів;

 � виховувати кваліфікованого читача, здатного осмислювати ін-
телектуальний, морально-етичний, естетичний досвід людства, 
відображений у творах дитячої літератури, та сприймати ху-
дожній твір як явище мистецтва слова;

 � розвивати навичку самостійного читання значних за обсягом 
оповідань, казок, повістей-казок.
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Особливості структури і змісту програми
Програмою передбачено вивчення курсу “Зарубіжна література” в 

2–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів.
Програма побудована за принципом поступового ускладнення ма-

теріалу. Коло дитячого читання розширюється завдяки представлен-
ню нових, різних за жанрами та темами, творів і окремих книжок 
нових авторів світової літератури відповідно до віку дітей. Поступово 
розширюється географія творів: так, у 2 класі вивчають літературну 
творчість Європи, у 3 класі – Євразії, у 4 класі дітям пропонують 
твори, які представлять усі континенти світу. Логіка навчального 
матеріалу структурована так, щоб зберегти наступність і послідов-
ність не лише вивчення тем від 2-го до 4-го класу, а й врахувати 
міжпредметні зв’язки, передбачено дотримання принципу наступності 
між початковою і основною школою. Цей курс повинен підготувати 
молодшого школяра до вивчення зарубіжної літератури у середній 
школі. У ньому передбачено також організацію самостійного читання 
відомих творів митців світу, що творили для дітей.

Відповідно до Державного стандарту загальної початкової освіти 
програмою передбачено формування ключових компетентностей, які 
сприятимуть розвитку особистості молодшого школяра (формування 
загальнолюдських ціннісних орієнтирів; розвиток творчих здібностей, 
уміння застосовувати набуті знання в реальному житті). З цією метою 
до кожної теми розроблено державні вимоги до рівня навчальних до-
сягнень учнів.

Курс світової літератури структурований за такими загальними 
тематичними блоками:

2 клас
1. Усна народна мудрість народів світу для дітей. Прислів’я, при-

казки, загадки, колискові, забавлянки, дитячі пісеньки, небилиці, 
лічилки, ігри дітей народів світу.

2. Дивовижний світ казок народів Європи. Народна казка.
3. Не стомлюйся робити добро. Літературна казка.
4. Зроби канікули цікавими. Повість-казка.
5. Бути порядною людиною. Оповідання.
6. Поетична скринька. Сюжетні вірші, поетичні казки.
7. Лісові казки. Казки про тварин.
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3 клас
1. Світло далекої Еллади. Міфи Греції.
2. Скарбниця мудрості й краси. Народні казки Євразії. 
3. Казка – вигадка, та в ній…. Літературна казка.
4. Цікаві пригоди незвичайних героїв. Повість-казка.
5. Такі вони, діти світу. Оповідання, уривки з повістей.
6. Брати наші менші. Оповідання та казки про тварин.
7. На вербі груші, а кислиці на осиці. Вірші-небилиці.

4 клас
1. Про чудеса читаймо. Легенди та міфи народів світу.
2. Стежинами країни казок народів світу. Народна казка.
3. Скоро казка мовиться… Літературна казка.
4. Веселі пригоди та дивовижні мандрівки з казковими героями. 

Повість-казка.
5. Поетична мозаїка. Пейзажна лірика, сюжетні гумористичні 

вірші.
6. Вірне серце звіра. Твори про тварин.
7. Здавайтеся – вас викрито! Детективна повість.

Зміст творів світової літератури визначається за такими принци-
пами: тематично-жанровий, художньо-естетичний, літерату-
рознавчий.

Тематично-жанровий та художньо-естетичний принципи є ви-
значальними у доборі творів для читання. Тематика і зміст творів 
сприяють засвоєнню найважливіших загальнолюдських цінностей, 
вихованню найліпших почуттів: людяності, любові до рідної землі, 
природи, шанобливого ставлення до батьків та однолітків тощо.

При доборі текстів для текстуального вивчення враховувалися 
кращі здобутки світової класики, зокрема твори письменників, від-
значених Андерсенівською премією (занесених у Почесний список та 
відзначених Золотою медаллю Андерсена).

Художньо-естетичний принцип передбачає добір художніх творів 
за критеріями естетичної цінності. Їх зміст сприяє розвиткові у дітей 
почуття гармонії і краси, розкриває перед читачем розмаїтість навко-
лишнього світу, людських взаємин.

Літературознавчий принцип передбачає введення до системи під-
готовки молодшого школяра літературознавчих уявлень і понять. Впро-
вадження цього принципу передбачає поглиблене усвідомлення учнями 
на практичному рівні таких понять, як тема, ідея, жанрові особливості 
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твору, його персонажі, засоби художньої виразності, які вони здобува-
ють у курсі “Читання” інваріантної частини навчального плану.

Відповідно до Державного стандарту зміст освіти узгоджується з 
аксіологічною, літературознавчою та культурологічною лініями цього 
документа.

Аксіологічна змістова лінія передбачає ознайомлення учнів із лі-
тературними творами різних народів світу, ознайомлення їх із цін-
нісними орієнтирами, пов’язаними з менталітетом народів різних 
континентів. Подано широку географію творів, що формуватиме в 
учнів уявлення про розмаїття світової культури. При доборі худож-
ніх текстів враховувалися відповідність текстів віковій психології та 
осучаснений змістовий матеріал, близький і зрозумілий сучасному 
школяреві.

Літературознавча змістова лінія передбачає розширення та закріп-
лення певного кола знань про літературний твір як явище мистецтва 
слова (зміст твору, автора, окремі факти з біографії письменників, 
художні засоби без засвоєння термінів).

Культурологічна змістова лінія передбачає ознайомлення молод-
шого школяра із літературними надбаннями для дітей різних народів. 
Твори добиралися за високими естетичними критеріями – ті, які фор-
мують людину – гуманіста, патріота, творчу, інтелектуально багату 
особистість.

Особливості організації навчально-виховного процесу
Курс “Зарубіжна література. 2–4 класи” рекомендовано для вико-

ристання у навчально-виховному процесі школи першого ступеня за 
рахунок варіативної частини робочого навчального плану навчального 
закладу.

Методична реалізація змісту курсу “Зарубіжна література” по-
требує гнучкого підходу до визначення цілей, структури уроків, до-
бору методів і прийомів організації навчальної діяльності молодших 
школярів. Для стимулювання творчих здібностей актуальними є такі 
методичні прийоми, як тестування, творчий переказ, інсценізація, чи-
тання за ролями, словесне малювання.

Реалізація ідей особистісно зорієнтованого навчання потребує 
глибокої індивідуалізації читацької діяльності учнів. Це зумовлює 
необхідність систематичного вивчення вчителем готовності дітей до 
читання, що є основою застосування диференційованих і творчих за-
вдань, завдань для самостійного читання та аудіювання.
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Для кожного класу вказана загальна кількість годин та резервний 
час. Резервний час учитель може використовувати на власний розсуд: 
за необхідністю розподілу годин на ту чи іншу тему, на проведення 
нестандартних уроків, екскурсій до бібліотеки, зустрічей з художни-
ками-ілюстраторами дитячих книжок, перекладачами та дослідника-
ми світової дитячої класики тощо.

Рубрика “Вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів” 
містить перелік основних усвідомлених знань, умінь і навичок, перед-
бачених кожною конкретною темою. Під час календарно-тематичного 
та поурочного планування треба враховувати, з одного боку, зміст і 
структуру навчального матеріалу програми, запропонованих у розділі 
“Зміст навчального матеріалу”, а з другого – конкретні вимоги до 
рівня навчальних досягнень учнів, закладені в розділі “Вимоги щодо 
рівня загальноосвітньої підготовки учнів”.
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Перший рік навчання
2 клас 

35 годин (1 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу 
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів 

УСНА МУДРІСТЬ НАРОДІВ СВІТУ ДЛЯ ДІТЕЙ (4 год)

Прислів’я, приказки, загадки 
(1 год)
Ігровий дитячий пісенний 
фольклор (3 год)
Загальне поняття про світовий 
фольклор та його жанри (каз-
ки, дитячі пісні, прислів’я, 
приказки, загадки тощо).
Втілення у фольклорних тво-
рах колективного життєвого 
досвіду, ідеалів, прагнень, рис 
характеру різних народів

Учень (учениця):
 � розуміє важливість фольклору в 
житті людини;
 � розкриває зміст поняття “фоль-
клор” та його складові;
 � усвідомлює елементарні жанрові 
особливості фольклорних жанрів;
 � наводить приклади декількох 
фольк лорних творів народів світу;
 � виразно читає напам’ять одну з 
дитячих пісень (на вибір)

ДИВОВИЖНИЙ СВІТ КАЗОК НАРОДІВ ЄВРОПИ (3 год)

Народна казка
Казка як фольклорний твір, 
її основні жанрові ознаки. Ти-
пові чесноти казкових героїв: 
любов до праці, мудрість, 
кмітливість, доброта, чесність. 
Засудження таких рис харак-
теру, як лінощі, хитрощі, за-
здрість, злість. Ствердження 
ідеї перемоги добра над злом.
“Чабанський пес” (молд.) 
(1 год)
“Малюк Брауні” (англ.) 
(1 год)
“Вчений кіт” (італ.) (1 год)

Учень (учениця):
 � усвідомлює елементарні жанрові 
особливості народної казки;
 � розповідає про особливості побу-
дови казки (зачин, кінцівка, пов-
тори);
 � визначає героїв казок;
 � висловлює елементарні узагаль-
нені оцінні судження: цей герой 
гарний, добрий, а цей – поганий, 
злий, лихий  тощо;
 � визначає схожі сюжети в казках 
різних народів;
 � переказує зміст однієї з казок;
 � дає оцінку вчинків героїв
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Для додаткового самостійно-
го читання:
“Лисичка Сестричка і Сірий 
вовк” (рос.),
“Лисиця та яструб” (шотл.), 
“Кіт у чоботях” (нім.), “Яли-
ни-балакухи” (фін.), “Загуб-
лений гаманець” (порт.), “Як 
звірі не вберегли своїх таємни-
ць” (франц.)

НЕ СТОМЛЮЙСЯ РОБИТИ ДОБРО (7 год)

Літературна казка
Особливості літературної каз-
ки, її відмінності від народної.
Шарль Перро (1 год)
“Химерні бажання” (франц.)
Висміювання вад людського 
характеру.
Якоб та Вільгельм Грімм  
(1 год)
“Маленькі помічники” (нім.)
Брати Грімм – відомі збирачі 
та інтерпретатори німецьких 
народних казок.
Поетизація працьовитості та 
скромності, ідея винагороди за 
людські чесноти в казці “Ма-
ленькі помічники”.
Ганс Крістіан Андерсен  
(1 год)
“Нове вбрання короля” (дан.)
Висміювання пихатості, заро-
зумілості, сліпого наслідування

Учень (учениця):
 � має початкове уявлення про авто-
ра як творця казки;
 � правильно називає твір (прізвище 
письменника, заголовок);
 � пояснює, що літературна казка – 
це авторський твір;
 � уміє знаходити в тексті найваж-
ливіші слова, речення, що характе-
ризують певні якості дійових осіб;
 � розрізняє авторську і народну 
казку;
 � наводить приклади добрих справ 
героїв;
 � розуміє запитання вчителя;
 � уміє знаходити в тексті відповіді 
на відтворення фактичного змісту 
прочитаного;
 � осуджує пихатість і зазнайство як 
людські вади;
 � перелічує назви найвідоміших ка-
зок та їх персонажів;
 � виявляє розуміння цілісного зміс-
ту твору;
 � висловлює свою думку щодо по-
ведінки героя;
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Захаріас Топеліус (1 год)
“Сонячний промінь у листо-
паді” (фін.)
Оспівування доброти, взаємо-
допомоги, людяності
Божена Нємцова (1 год)
“Володар часу” (чес.)
Оспівування скромності та ін-
ших людських чеснот, віра в 
перемогу добра. 
Осуд лихих намірів, зажерли-
вості, жадоби до збагачення 
нечесною поведінкою
Ангел Каралійчев (1 год)
“Сорок братів та їхня сестрич-
ка” (болг.)
Уславлення у творі відданості, 
щирих родинних взаємин, чес-
ності, вдячності, взаємодопо-
моги
Енід Мері Блайтон (1 год)
“Знамените каченя Тім” 
(англ.) 
Оспівування у творі щирої 
дружби, сміливої вдачі, взає-
модопомоги 

 � усвідомлює важливість самооцін-
ки; 
 � аналізує власні вчинки з позиції 
добротворення;
 � висловлюється щодо теми твору: 
що в ньому зображено, про що він 
написаний;
 � правильно встановлює зв’язки 
між подіями, вчинками дійових 
осіб;
 � висловлює власні міркування що-
до можливого розвитку подій;
 � уміє відтворити текст за планом 
і/або малюнками;
 � уміє висловлювати елементарні 
оцінні судження;
 � має уявлення про один зі способів 
зображення персонажа – опис 
його зовнішності;
 � визначає структурні елементи тво-
ру;
 � правильно встановлює зв’язки 
між подіями, дійовими особами;
 � відтворює послідовність подій у 
творі;
 � визначає, правильно називає ге-
роїв казки;
 � пояснює розуміння моральних ос-
нов товаришування

Для додаткового самостійно-
го читання: 
“Химерні бажання” Ш. Пе-
рро; “Розумна дочка се-
лянська” Братів Грімм; 
“Свиня-скарбничка” Г. Х. Ан-
дерсена; “Адальминина пер-
лина” Ц. Топеліуса; “Мудрий 
золотар” Б. Нємцової

Резервний час (3 год)
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ЗРОБИ КАНІКУЛИ ЦІКАВИМИ (3 год)

Повість-казка 
Тим, хто любить читати
Енн Хогарт (1 год)
“Мафін та його веселі друзі” 
(англ.)
Єста Кнутсон (1 год)
“Пригоди Пелле Безхвостого” 
(швед.)
Ієнс Сігсгорд (1 год)
“Палле сам на світі” (дан.)

Учень (учениця):
 � має початкове уявлення про авто-
ра як творця;
 � правильно називає твір (прізвище 
письменника, заголовок)
 � уміє самостійно сформулювати за-
питання до окремих абзаців і тек-
сту загалом;
 � відтворює послідовність подій у 
творі;
 � правильно встановлює зв’язки 
між подіями, дійовими особами;
 � уміє аналізувати мовлення, вчин-
ки, мотиви поведінки дійових 
осіб;
 � уміє самостійно знаходити діало-
ги, читати в особах;
 � уміє передавати свої враження, 
почуття від прочитаного;
 � висловлює оцінні судження мо-
рального й етичного характеру 
про події, персонажів прочитаних 
творів з використанням оцінної 
лексики;
 � виділяє, називає, показує струк-
турні елементи книжки та їх при-
значення: обкладинка, корінець, 
сторінка, ілюстрації

БУТИ ПОРЯДНОЮ ЛЮДИНОЮ (4 год)

Оповідання
Спиридон Вангелі (1 год)
“Проліски” (молд.) 
Змалювання у творі бажання 
робити людям добро
Михайло Зощенко (1 год)
“Найголовніше” (рос.) 

Учень (учениця):
 � розрізняє оповідання за найпро-
стішими жанровими ознаками;
 � виділяє, правильно називає пер-
сонажів оповідання;
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Формування дитячої особис-
тості, загартування характеру 
дитини.
Аурел Скобіоале (1 год)
“Оповідання” (молд.) 
Поєднання змісту творів із на-
родними повчаннями.
Анні М. Г. Шмідт (1 год)
“Йіп і Янеке разом граються”, 
“Поппіянс хворіє” (нідер-
ланд.)
Оповідання про внутрішній 
світ дітей.
Становлення дитини як осо-
бистості, прагнення вдоскона-
лювати себе.
Перші сприйняття і розуміння 
загальнолюдських цінностей.
Засудження хитрощів, байду-
жості, неправди. Ствердження 
доброти, милосердя та поваги 
до людини

 � висловлює свою думку щодо по-
ведінки героїв;
 � виявляє розуміння авторського 
ставлення до персонажів, їхніх 
вчинків;
 � пояснює зв’язок заголовка зі зміс-
том твору, розуміє основну думку 
твору (за допомогою вчителя);
 � уміє самостійно сформулювати за-
питання до окремих абзаців і тек-
сту загалом;
 � уміє придумувати словесні карти-
ни до епізодів;
 � уміє розповісти твір від імені ді-
йової особи; зі зміною часу подій

Для додаткового самостійно-
го читання: 
“Пісенька” С. Вангелі; “Боя-
гузик Василько” М. Зощенка; 
“Ціпок дідуся”, “Що сказав 
горіх”, “Корінь” А. Скобіоале

ПОЕТИЧНА СКРИНЬКА (6 год)

Сюжетні вірші, поетичні казки
Джанні Родарі (1 год)
“Танок усіх діток”, “Місяць 
під Києвом” (італ.).
Оспівування миру, дружби 
між дітьми всього світу. Вияв 
глибокої поваги до всіх народів 
нашої планети. Турбота про 
щасливе дитинство дітей світу.

Учень (учениця):
 � практично виявляє ознаки віршо-
ваного тексту: графічну форму, 
наявність рими, ритму;
 � розрізняє вірші за емоційним за-
барвленням (веселі, сумні);
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Йован Йованович-Змай  
(1 год)
“Послухаймо, що нам каже 
півень”, “Малий велетень” 
(серб.).
Бадьорий, радісний, веселий 
світ дитинства у віршах поета.
Ясен Разцвєтніков
“Загадки” (болг.)
Поетичні казки
Вільям Роско (1 год) 
“У метелика бал” (англ.)
Заохочення учнів до пізнання 
світу у всій його різноманіт-
ності.
Корній Чуковський (1 год)
“Мийдодір” (рос.)
Засудження лінощів, неохай-
ності. Заклик до здорового 
способу життя
Ніколай Антонов (1 год)
“Казка про житнє зеренце” 
(болг.)
Засудження нерозумних рі-
шень. Виховання стриманості, 
любові до праці

 � виявляє розуміння того, що кож-
ний авторський твір написаний на 
ту чи іншу тему;
 � виявляє вміння користуватися ін-
тонаційними засобами виразності 
(правильно робить паузи, регулює 
силу голосу та інтонацію залежно 
від розділових знаків і змісту);
 � уміє заповнювати пропущені рими 
шляхом добору слів, які подані 
для римування (індивідуально або 
у процесі групової роботи);
 � пояснює зображувальні можли-
вості художнього слова як засобу 
створення художнього образу;
 � знаходить слова з переносним зна-
ченням і багатозначні слова, вміє 
їх пояснювати у контексті;
 � уміє передавати свої враження, по-
чуття від прочитаного за допомо-
гою зв’язних висловлювань (усні 
висловлювання, твори-мініатюри)
 � висловлює повагу до праці трудів-
ників

Для додаткового самостійно-
го читання:
“Міжнародний поїзд”, “ Дале-
ка мандрівка”, “Лист до феї”  
Дж. Родарі; “Жабка читає 
газету” Й. Змая; “Загадки” 
Я. Разцвєтнікова; “Про пана 
Тралялінського” Ю. Тувіма; 
“Федорине горе” К. Чуков-
ського; “Майстер-невдаха” 
Н. Антонова
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ЛІСОВІ КАЗКИ  (4 год)

Казки про тварин 
Георгі Караславов (1 год)
“Горобець-молодець” (болг.)
Едуард Шим (1 год)
“Скільки живе бджола”, 
“Смужки й Плямки” (ро с.)
Джозеф Редьярд Кіплінґ  
(1 год)
“Слоненя” (англ.)
Юрій Коваль (1 год)
“Метелик”, “Чорні вушка” 
(рос.)
Пізнавальні казки про ціка-
ве й незвичне у світі природи. 
Пробудження інтересу учнів до 
тваринного світу. Виховання 
любові до природи, спостереж-
ливості. Формування поваги та 
дбайливого ставлення до життя 
тварин, їх звичок та повадок

Учень (учениця):
 � усвідомлює елементарні жанрові 
особливості прозової казки: наяв-
ність у змісті вигадки, фантазії;
 � визначає, правильно називає ге-
роїв казок про тварин;
 � розповідає про основні риси їх-
нього характеру (на основі спосте-
режень за поведінкою, вчинками 
персонажів у казках);
 � розуміє відмінність між народною 
і авторською казкою;
 � правильно називає твір (прізвище 
письменника, заголовок);
 � уміє розпізнавати і знаходити у 
тексті яскраві образні слова, вира-
зи (епітети, порівняння, метафо-
ри, без вживання терміна);
 � уміє переказувати казку із дотри-
манням послідовності подійДля додаткового самостійно-

го читання:
“Метелик” Г. Караславова; 
“Лебідь, рак і щука” Е. Ши-
ма; “Снігурі й Коти” Ю. Ко-
валя

Резервний час (1 год)

Підсумковий урок “Сторінками 
улюблених книжок” (1 год)

Учень (учениця):
 � знає авторів і назви дитячих кни-
жок, називає героїв творів, які 
найбільше сподобалися; 
 � вміє визначити про кого? (про 
що?) йшлося в цих творах; пояс-
нює свій вибір;
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 � називає жанр твору, що сподо-
бався;
 � знає основні правила поводження 
з книжкою;
 � знає структурні елементи книжки 
та їх призначення: обкладинка, 
корінець, сторінка, ілюстрації;
 � уміє дотримувати гігієнічних на-
вичок читання

Другий рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень, 4 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учня

СВІТЛО ДАЛЕКОЇ ЕЛЛАДИ (2 год)

Міфи Греції
Міфи: “Олімп”, “Фаетон” 
(1 год).
Втілення у міфах морально-
етичної системи цінностей дав-
ньої людини.
Фантастичні елементи у міфі.
Краса образного мислення.
Цікавий захопливий сюжет

Учень (учениця):
 � розуміє і розкриває зміст понят-
тя “міф”;
 � розуміє, у чому полягає головна 
відмінність міфу від казки;
 � наводить приклади наявності у 
міфах різноманітних фантастич-
них елементів, вигадки;
 � знаходить образні вислови;
 � висловлює особисте ставлення до 
героїв міфів;
 � самостійно визначає послідов-
ність подій у творі;
 � уміє самостійно і в співпраці з од-
нокласниками творчо переказува-
ти прочитане

Для додаткового самостійного 
читання:
Міфи Греції: “Аполлон і музи”, 
“Сізіф”
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СКАРБНИЦЯ МУДРОСТІ І КРАСИ (4 год)

Казки народів Євразії
“Про дурного тигра” (ти-
бет.) (1 год)
“Джерело край світу” 
(англ.) (1 год)
“Кентен і муха” (бельг.) 
(1 год)
“Про Алладіна і про чарів-
ну лампу” (араб.) (1 год)
Розширення та поглиблення 
уявлення дітей про морально-
етичні цінності через зміст ка-
зок різних народів світу. Пог-
либлення вміння зіставляти, 
порівнювати, класифікувати 
дійових осіб, оцінювати їхні 
вчинки.
Розширення діапазону уявлень 
про спільність тематичних мо-
тивів казок різних народів сві-
ту

Учень (учениця):
 � розуміє пізнавально-виховний ха-
рактер народних легенд та міфів;
 � розкриває зміст понять “міф”, 
“легенда”;
 � наводить приклади наявності у 
міфах та легендах різноманітних 
фантастичних елементів, вигад-
ки;
 � розуміє, у чому полягає головна 
відмінність легенди і міфа від 
казки;
 � усвідомлює, що читання є важли-
вим джерелом знань, задоволення 
пізнавальних, естетичних інтере-
сів, цікавого дозвілля;
 � розуміє та визначає тему та ос-
новну думку твору; розуміє ос-
новний смисл описаних фактів, 
подій;
 � наводить конкретні приклади вті-
лення у легендах життєвих цін-
ностей різних народів

Для додаткового самостійного 
читання:
“Пташина суперечка” (кир-
гиз.), “Про шакала й кро-
кодила” (інд.), “Покарана 
хитрість” (пол.), “Золота гус-
ка” (нім.), “Ледачий Ахмед” 
(турец.), “Про селянина та 
його пана” (франц.), “Про три 
гроші” (словац.), “Чий пода-
рунок кращий” (корейс.)
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КАЗКА-ВИГАДКА, ТА В НІЙ… (6 год)

Літературна казка
Вільгельм Гауф (1 год)
“Карлик Ніс” (нім.)
Історія про боротьбу зі злими 
чаклунськими силами. Віра в 
перемогу добра над злом.
Василь Жуковський (1 год)
“Казка про Івана-царевича та 
сірого вовка” (рос.)
Віршована інтерпретація фоль-
клорних мотивів.
Утвердження добра і справед-
ливості над злом, жорстокістю
Оскар Вайльд (1 год)
“Щасливий Принц” (англ.)
Гармонія прекрасного й добро-
го. Оспівування благородних 
вчинків.
Ствердження думки, що добро 
вічне, що воно не вмирає.
Сільвіо Д’Арцо (1 год)
“Пінгвінятко без фрака” 
(італ.)
Ствердження думки, що своїм 
розумом, наполегливою пра-
цею можна досягти здійснення 
заповітної мрії.
О. Шентао (1 год)
“Опудало” (кит.)
Виховання співчуття, бажання 
допомогти, зрозуміти інших. 
Мійоко Мацутані (1 год)
“Песик Сіро” (япон.)
Уславлення у творі людської 
праці, чесності, вдячності, вір-
ності. Висміювання зажерли-
вості, бажання легкої наживи

Учень (учениця):
 � складає розповідь про окремі епі-
зоди з життя і діяльності пись-
менників;
 � пояснює, що той чи інший пись-
менник є автором низки творів, 
книжок, наводить приклади;
 � визначає приналежність автора 
до певної країни;
 � уміє використовувати у власно-
му мовленні образні засоби (роз-
повідь, переказ);
 � уміє з допомогою вчителя і само-
стійно аналізувати тексти, виділя-
ти ознаки описуваних предметів, 
явищ, подій;
 � уміє за допомогою вчителя вста-
новлювати причиново-наслідкові 
зв’язки, визначати головне, уза-
гальнювати, доводити свою думку;
 � висловлює здогадки щодо можли-
вого розвитку подій;
 � уміє самостійно формулювати за-
питання до тексту;
 � самостійно виділяє у книжці, 
правильно називає її структурні 
елементи: титульний аркуш, при-
книжна анотація, відомості про 
письменника; пояснює їх призна-
чення;
 � ознайомлюється з новою дитя-
чою книжкою з опорою на зміст 
обкладинки, титульний аркуш, 
анотацію, передмову;
 � прогнозує її орієнтовний зміст;
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Для додаткового самостійного 
читання:
“Султан і коваль”, “Чарівна 
скринька” Мітра Панча (індо-
нез.)

 � складає найпростішу анотацію на 
прочитану книжку;
 � уміє виразно читати художні 
тексти, використовуючи паузи та 
логічні наголоси

ЦІКАВІ ПРИГОДИ НЕЗВИЧАЙНИХ ГЕРОЇВ (6 год)

Повість-казка
Отфрід Пройслер (2 год)
“Мала Баба Яга” (нім.) 
Ствердження ідеї перемоги 
добра над злом.

Учень (учениця):
 � сприймає великі за обсягом текс-
ти цілісно;
 � називає основні ознаки казки-
повісті як жанру; наводить кілька 
прикладів;

Туве Янсон (1 год)
“Маленькі мумі-тролі і велика 
повінь” (фін.)
Джон Толкін Рейєл (Тол-
кієн) (2 год) 
“Гобіт” (англ.)
Крістіна Нестлінґер (1 год)
“Конрад, або Дитина з бля-
шанки” (австр.)
Засудження безвідповідальності, 
лінощів, неправди, схильності до 
нерозважливих учинків. Вихо-
вання у дітей поваги до батьків, 
любові до праці, бажання прийти 
на допомогу тим, хто її потребує.
Формування відповідальності 
за свої вчинки, вміння давати 
самооцінку

 � самостійно визначає послідов-
ність подій у творі;
 � уміє висловлювати оцінні су-
дження морального й етичного ха-
рактеру про події, вчинки персо-
нажів, описи у художньому творі; 
висловлювати своє ставлення до 
прочитаного;
 � здійснює пошук потрібної книжки 
у відкритому фонді бібліотеки, ко-
ристуючись каталожним розділь-
ником (з допомогою дорослого);
 � ознайомлюється з рекомендацій-
ним бібліографічним списком лі-
тератури;
 � розглядає дитячі книжки на 
книжковій виставці

Для додаткового самостійного 
читання:
Уривки з пропонованих у про-
грамі творів

Резервний час (2 год)
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ТАКІ ВОНИ, ДІТИ СВІТУ (4 год)

Оповідання, уривки з повістей
Віктор Гюґо (1 год)
“Козетта” (франц.)
Розповідь про важку працю, 
злигодні та поневіряння дітей-
сиріт.
Януш Корчак (1 год)
“Коли я знову стану малень-
ким” (пол.)
Світ дитячих мрій. Значення 
дружби в житті юних героїв.
Міра Лобе (1 год)
“Бабуся на яблуні” (нім.)
Сонячний, радісно-мрійливий 
світ дитинства в повісті. Цін-
ності дитинства. Вплив світу 
дорослих на дитяче життя.
Микола Носов (1 год)
“Фантазери” (рос.)
Радісний світ дитинства в 
оповіданнях М. Носова. Витів-
ки, ігри та пригоди героїв, їхні 
спроби самоствердитися

Учень (учениця):
 � практично розрізняє повість, по-
яснює її відмінність від повісті-
казки, оповідання;
 � розповідає епізоди з життя і 
діяльності письменників, з яки-
ми ознайомлювалися під час на-
вчання;
 � уміє за допомогою вчителя вста-
новлювати причиново-наслідко ві 
зв’язки, визначати головне, уза-
гальнювати, доводити свою думку;
 � уміє висловлювати оцінні су-
дження морального й етичного ха-
рактеру про події, вчинки персо-
нажів, описи у художньому творі; 
висловлювати своє ставлення до 
прочитаного;
 � уміє за допомогою вчителя ви-
значати настрій, загальну тональ-
ність твору;
 � бере участь у колективному обгово-
ренні змісту самостійно прочитаних 
творів: уважно слухає думки, мір-
кування однокласників; висловлює 
власні міркування щодо прочита-
ного; виявляє толерантність, пова-
гу до однолітків під час діалогу

Для додаткового самостійного 
читання:
“Мишкова каша”, “Карасик” 
М. Носова

БРАТИ НАШІ МЕНШІ (5 год)

Оповідання та казки про тварин
Фелікс Зальтен (1 год)
“Бембі” (австр.)
Віталій Біанкі (1 год)
“Мишенятко Пік” (рос.)

Учень (учениця):
 � називає основні ознаки опові-
дання як жанру, наводить кілька 
прикладів;
 � пояснює, хто є героями (персона-
жами) оповідань;
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Ян Грабовський (1 год)
“Рекс” (пол.)
Джералд Даррел (1 год)
“Цикламенові гаї” (англ.)
Премчанд (1 год)
“Зміїний камінь” (інд.)
Оповідання про цікаве й не-
звичне у світі природи. Пробу-
дження інтересу учнів до тварин-
ного світу. Виховання любові 
до природи, спостережливості, 
дбайливого ставлення до неї

 � називає основні теми дитячих 
оповідань, які опрацьовувалися 
під час навчання;
 � знаходить у структурі тексту ху-
дожні описи природи, людей, тва-
рин; пояснює їх роль у творі; 
 � самостійно визначає головних і 
другорядних персонажів; пояс-
нює, хто з персонажів є позитив-
ним, хто – негативним;
 � складає план до текстів; уміє ко-
ристуватися ним під час переказу 
прочитаного (докладно, стисло, 
вибірково)

Для додаткового самостійного 
читання:
“Чорний півень”, “Мітка” 
Я. Грабовського, “Мавпа Міт-
ху”, “Слон Моті” Премчанда

НА ВЕРБІ ГРУШІ, А НА ОСИЦІ КИСЛИЦІ (2 год)

Вірші-небилиці
Едвард Лір (1 год)
“Дід і чайник”, “Нове вбран-
ня” (англ.)
Алан Мілн (1 год)
“Дідусь Джо” (англ.)
Роль сміху в засудженні нега-
тивних вчинків, рис характеру. 
Висміювання безвідповідаль-
ності, лінощів, неорганізованості

Учень (учениця):
 � практично розрізняє вірш-неби-
лицю; називає основну його від-
мінність від інших творів;
 � вибирає та застосовує під час 
читання мовленнєві засоби ви-
разності (тон, темп, гучність, ло-
гічний наголос та логічні паузи);
 � висловлює своє ставлення до про-
читаного

Для додаткового самостійного 
читання: 
“Трулюлю і Труляля” Л. Кер-
ролла; “Фарби” Е. Ріу; “Хто в 
хатині живе” Е. Флемінґа; “Ка-
зочка про поросят”, “Корівка” 
Д. Рівса; “Кмітливий рибалка” 
Д. Беннета

Резервний час (2 год)
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Підсумковий урок “Сторін-
ками улюблених книжок” 
(2 год)

Учень (учениця):
 � знає прізвища, імена письменни-
ків та назви творів, які найбільше 
вразили, полюбилися; 
 � уміє обґрунтувати свій вибір так, 
щоб викликати інтерес до улюбле-
ного письменника та його творів у 
своїх однокласників; 
 � знає принципи розстановки кни-
жок на стелажах в умовах вільно-
го доступу;
 � знає структурні елементи книж-
ки та їх призначення: титульний 
лист, зміст, передмова, прикниж-
кова анотація, післямова

Третій рік навчання
4 клас

35 годин (1 год на тиждень, 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учня

ПРО ЧУДЕСА ЧИТАЙМО (4 год)

Легенди та міфи народів світу
“Дванадцять апостолів” 
(Біблійна легенда) (1 год)
“Як з’явився на небі місяць” 
(австралійський міф) (1 год)
“Сіра арка” (легенда індіанців 
Канади в переказі П. Джонсон) 
(1 год)
“Робін Гуд” (старовинна ан-
глійська легенда) (1 год).

Учень (учениця): 
 � розуміє пізнавально-виховний ха-
рактер народних легенд та міфів;
 � розкриває зміст понять “міф”, 
“легенда”; 
 � наводить приклади наявності у 
міфах та легендах різноманітних 
фантастичних елементів, вигадки; 
 � розуміє, у чому полягає головна 
відмінність легенди та міфу від 
казки; 
 � усвідомлює, що читання є важли-
вим джерелом знань, задоволення 
пізнавальних, естетичних інтере-
сів, цікавого дозвілля;
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Розширення та поглиблення 
уявлення дітей про загально-
людські морально-етичні цін-
ності через легенди та міфи 
різних народів світу. Зобра-
ження в легендах поглядів і 
характеру народів, мрій, ба-
жань і сподівань її творців

 � розуміє та визначає тему й основ-
ну думку твору; розуміє основний 
смисл описаних фактів, подій; 
 � наводить конкретні приклади вті-
лення у легендах життєвих цін-
ностей різних народів

Для додаткового самостійно-
го читання:
“Як Ісус нагодував п’ять тисяч 
людей”, “Приповідки” (біблій-
ні легенди); “Як діти закинули 
на небо сонце” (африканський 
міф); “Цвіт папороті” (поль-
ська легенда); “Вільгельм 
Тель” (швейцарська легенда)

СТЕЖИНАМИ КРАЇНИ КАЗОК НАРОДІВ СВІТУ (3 год)

Народна казка 
“Сторож савани” (негри-
тянська казка Кенії) (1 год)
“Вишивальниця птахів” 
(грец.) (1 год)
“Як гукнеш, так і відгукнеть-
ся” (ефіоп.) (1 год)
Казка як жанр фольклору. 
Зображення в ній життя, по-
глядів і характеру народів ду-
ховних і моральних цінностей, 
побуту та звичаїв. 
Казки про тварин, чарівні та 
соціально-побутові казки

Учень (учениця): 
 � практично розрізняє та пояснює 
відмінність соціально-побутових 
казок, казок про тварин та герої-
ко-фантастичних (на конкретних 
прикладах); 
 � самостійно визначає головних і 
другорядних персонажів твору; 
 � встановлює тип персонажа (пози-
тивний, негативний); 
 � пояснює і обґрунтовує вчинки ге-
роїв та їх мотиви; 
 � висловлює до них своє та ав-
торське ставлення; 
 � розуміє зміст прислів’їв, пояснює, 
у якій життєвій ситуації доцільно 
вживати кожне з прислів’їв; 
 � знає назви, сюжети 6-7 фольклор-
них казок;

Для додаткового самостійно-
го читання: 
“Звідки у кенгуру взявся 
хвіст” (австрал.), “Як Койот 
і Скунс перехитрили один од-



68

ного” (мекс.), “Заєць та чере-
паха” (африк.), “Про дівчину, 
яка стала дружиною Грома” 
(індіан.), “Чарівна квітка” 
(марок.), “Найкраще і найгір-
ше” (кубин.), “Удача” (болг.)

СКОРО КАЗКА МОВИТЬСЯ… (7 год)

Літературна казка
Е. Гофман (1 год)
“Лускунчик і Мишачий ко-
роль” (нім.)
Незвичайні, приголомшливі при-
годи в уяві маленької мрійниці
Антоній Погорєльський 
(1 год)
“Чорна курка, або Підземні 
жителі” (рос.)
Виховання бажання бути пра-
цьовитою, чесною, відпові-
дальною, вірною своєму слову 
людиною.
Елінор Фарджон (1 год)
“Два брати” (англ.)
Перемога щирих людських 
стосунків над заздрощами, 
прагненням будь-якою ціною 
здобути першість.
Джеймс Крюс (1 год)
“Мій прадідусь, герої і я” 
(нім.)
М. ас-Сібаї (1 год)
“Цвіркун та праця” (сирійс.)
Уславлення в казках Крюса та 
Сібаї справжніх людських чес-
нот: духовності, шляхетності, 
індивідуальності. 
Ствердження думки про цін-
ність творчої праці.

Учень (учениця): 
 � самостійно розрізняє, визначає, 
обґрунтовує жанрові ознаки літе-
ратурних творів, які опрацьовува-
лися, наводить приклади; 
 � складає невеликі усні розповіді 
про життєвий шлях письменників, 
які особливо запам’яталися;
 � пояснює, як, з яких джерел мож-
на одержати біографічні відомості 
про майстрів мистецького слова; 
 � бере участь у колективному обго-
воренні змісту самостійно прочи-
таних творів: уважно слухає дум-
ки, міркування однокласників; 
 � висловлює власні міркування 
щодо прочитаного; виявляє толе-
рантність, повагу до однолітків 
під час діалогу, полілогу;
 � висловлює своє ставлення до про-
читаного; 
 � знає назви, сюжети, авторів  
6-7 літературних казок; 
 � складає зв’язні усні анотації про 
зміст того чи іншого твору
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Бернар Дадьє (1 год)
“Павук Ананзе і чарівне дзер-
кало” (африк.)
Засудження хитрощів, нечес-
них вчинків.
Онеліо Хорхе Кардосо (1 год)
“Як краб навчився літати” 
(кубин.)
Ствердження думки, що мрії 
і бажання завжди можна здій-
снити

Для додаткового самостійно-
го читання:
“Старенька няня” Е. Фарджон; 
“Катеріна переплутує слова” 
М. Арджіллі; “Хитрий павук 
і розумна черепаха” Б. Дадьє; 
“Розумна жаба” М. ас-Сібаї

Резервний час (3 год)

ВЕСЕЛІ ПРИГОДИ ТА ДИВОВИЖНІ МАНДРІВКИ  
З КАЗКОВИМИ ГЕРОЯМИ (7 год)

Повість-казка 
Клайв Стейплз Льюїс (1 год)
“Хроніки Нарнії. Небіж чак-
луна” (англ.)
Джоель Чендлер Харріс 
(1 год)
Чудові, смішні казки про Бра-
тика Кролика, розумного, кміт-
ливого, життєрадісного і без-
страшного.
Памела Треверс (1 год)
“Мері Поппінс” (англ.)
Здатність вихователя дитини 
бачити дива в буденному, зви-
чайному.

Учень (учениця): 
 � сприймає великі за обсягом текс-
ти цілісно;
 � називає основні ознаки казки-
повісті як жанру; наводить кілька 
прикладів;
 � самостійно визначає послідов-
ність подій у творі; 
 � уміє висловлювати оцінні суджен-
ня морального й етичного харак-
теру про події, вчинки персона-
жів, описи у художньому творі; 
висловлювати своє ставлення до 
прочитаного; 
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Сельма Лагерлеф (1 год) 
“Чудесна мандрівка Нільса 
Гольгерсона з дикими гусьми” 
(швед.) 
Пробудження бажання пізнати 
нове, невідоме. Виховання в 
дітей любові до краю, де на-
родився.
Джеймс Метью Баррі (1 год)
“Пітер Пен і Венді” (англ.)
Дивовижні пригоди Пітера 
Пена – хлопчика, який не 
хотів дорослішати і жив на 
чарівному острові.
Лаймен Френк Баум (1 год)
“Мудрець із Країни Оз” (аме-
рик.)
Пригоди та казкові перевтілен-
ня жителів чарівної Країни Оз. 
Чжан Тянь-і (1 год)
“Чарівна карахонька” (кит.)
Ствердження думки, що добро 
завжди перемагає зло

 � складає план до текстів; уміє ко-
ристуватися ним під час переказу 
прочитаного (докладно, стисло, 
вибірково);
 � уміє визначати головну думку 
тексту;
 � висловлює власні почуття, викли-
кані прочитаним;
 � визначає казкові епізоди та реаль-
ні події;
 � висловлює власні оцінні суджен-
ня про вчинки персонажів; 
 � уміє добирати твори на задану 
тему

Для додаткового самостійно-
го читання:
Уривки з пропонованих про-
грамою творів

ПОЕТИЧНА МОЗАЇКА  (2 год)

Пейзажна лірика, сюжетні гу-
мористичні вірші
Шандор Петефі (1 год)
“Знову осінь завітала”, “Ос-
танні квіти” (угор.)
Жак Превер 
“Зимова пісенька для дітей” 
(франц.)
Ованес Туманян
“Березень”, “Весняне запро-
шення” (вірмен.) 

Учень (учениця): 
 � визначає, обґрунтовує жанрові 
ознаки віршів;  
 � пояснює, які яскраві, образні сло-
ва, словосполучення, вислови до-
помагають глибше уявити картини 
природи; 
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Ян Бжехва (1 год)
“Яйце”, “Мурашка” (пол.)
Агнія Барто 
“Квартет”, “Митько-Лінько”, 
“Вес няна прогулянка” (рос.)
Поетизація краси природи в 
різні пори року. Роль сміху в   
засудженні негативних вчин-
ків, рис характеру. Висмію-
вання безвідповідальності, лі-
нощів, неорганізованості

 � уміє передавати свої враження, по-
чуття від прочитаного за допомо-
гою зв’язних висловлювань (усні 
висловлювання, твори-мініатюри); 
 � розуміє роль сміху в засудженні 
негативних вчинків, рис характеру; 
 � знає напам’ять 4-5 віршів, які 
найбільше сподобалися;
 � готується до виразного читання;
 � добирає та правильно застосовує 
під час читання декламації мов-
леннєві та позамовні засоби ху-
дожньої виразності

ВІРНЕ СЕРЦЕ ЗВІРА (5 год)

Твори про тварин 
Чарльз Робертс (1 год)
З книги “Діти диких звірів” – 
“Дитя океану”, “Дівчинка і 
ведмежатко” (канад.)
Ерік Найт (1 год)
“Лессі повертається додому” 
(америк.)
Джеймс Олівер Кервуд (1 год)
“Гризлі” (америк.)
Джек Лондон (1 год)
“Рудий вовк” (америк.)
Людвіг Ренн (1 год)
З книги “Звірі тропічних 
лісів” – “Отруйна змія Гінгу”, 
“Горила Мафука”, “Бегемот 
Понгу” (нім.)
Цікаві оповідання про життя, 
звички, пригоди диких та при 
ручених звірів, їх взаємини 
між собою, а також з люди-
ною. Відчайдушна сміливість, 
незвичайна відданість та само-
пожертва вірних друзів-звірів

Учень (учениця): 
 � самостійно розрізняє, визначає і 
обґрунтовує жанрові ознаки літе-
ратурних творів; 
 � наводить приклади;  
 � визначає відносно завершені і са-
мостійні частини тексту (епізоди);
 � пояснює, хто герої твору, що і як 
про це сказано в тексті; які події, 
пригоди трапилися, місце і час 
подій, як вони пов’язані між со-
бою; 
 � пояснює, обґрунтовує вчинки 
героїв та їхні мотиви; висловлює 
до них своє та визначає авторське 
ставлення; 
 � уміє зв’язно висловлюватися на 
тему “Чим і чому мені цікавий цей 
твір?”;
 � уміє цікаво і захопливо розповіс-
ти (в усній чи в писемній формі) 
про власні спостереження над сві-
том тварин
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Для додаткового самостійно-
го читання:
Уривки з пропонованих у про-
грамі творів

ЗДАВАЙТЕСЯ – ВАС ВИКРИТО! (1 год)

Детективна повість 
Астрід Ліндґрен (1 год)
“Знаменитий детектив Блюм-
квіст” (швед.)
Роль кмітливості в життєвих 
ситуаціях. 
Вміння розуміти психологіч-
ний стан інших людей, робити 
правильні висновки

Учень (учениця): 
 � має загальне уявлення про багат ство 
і різноманітність книжкового світу 
за жанровими ознаками, авторським 
та тематичним принципами;
 � уміє встановлювати послідовні, 
часові, причиново-наслідкові та 
смислові зв’язки частин тексту, 
оцінювати вчинки персонажів, 
визначати мотиви їхньої поведін-
ки, зіставляти героїв за вчинками, 
проявами почуттів

Резервний час (2 год)

Підсумковий урок “Сторінками 
улюблених книжок” (1 год)

 � має загальне уявлення про багат-
ство і різноманітність книжкового 
світу за жанровими ознаками, ав-
торським та тематичними принци-
пами; 
 � уміє пояснити свій вибір того чи 
іншого твору та автора; 
 � уміє представити улюбленого ав-
тора так, щоб викликати інтерес 
до нього та його творів у своїх од-
нокласників; 
 � обґрунтовує цінності моральних 
проблем певного твору

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: “За-
рубіжна література”, 2, 3, 4 класи (авт. А. І. Мовчун. — Київ: АВДІ, 
2006, 2009).



  

Л О Г I К А
2–4 класи

Автор

О. МИТНИК – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри методики і психології до-
шкільної і початкової освіти Київсь-
кого міського педагогічного універси-
тету імені Б. Д. Грінченка



74

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нині, коли ведуться роботи по вдосконаленню навчальних про-
грам, скорочено кількість часу на вивчення ряду предметів в умо-
вах значного збільшення потоку наукової, технічної та політичної ін-
формації, все більше зростають вимоги як до вчителя, так і до учня 
щодо оптимізації навчального процесу. В умовах сучасних перебудов 
усе більше скорочується шлях до знань. Це скорочення йде через 
використання загальних положень, умовиводів, узагальнень, уміння 
абстрактно мислити, що, у свою чергу, вимагає від учнів і педагогів 
знань основ логіки.

Виходячи зі сказаного вище, пропонується ввести до варіативної 
частини навчального плану загальноосвітньої школи дисципліну “Ло-
гіка” (одна година на тиждень). Вивчення курсу “Логіка” допоможе 
розвинути у молодого покоління насамперед мислительні операції та 
якості, а також уміння висловлювати свою думку лаконічно, чітко й 
переконливо; вміння абстрагуватися від конкретного змісту і зосере-
дитися на структурі власної думки.

Вважаємо за доцільне розпочати вивчення цієї дисципліни з дру-
гого класу (після завершення періоду навчання грамоти) і по четвер-
тий клас включно. Другокласники вже можуть аналізувати предмет, 
не застосовуючи практичних дій з ним. Діти семирічного віку здатні 
вичленити різні ознаки у мовній формі. Вони здатні від аналізу ок-
ремого предмета, явища переходити до аналізу зв’язків та відношень 
між предметами та явищами. З введенням курсу “Логіка” з друго-
го класу у кожного школяра можна сформувати достатньо високий 
рівень узагальнення та абстракції. Успішне оволодіння цим курсом 
допоможе дитині досягти творчого рівня при опануванні основ усіх 
шкільних дисциплін.

Отже, метою шкільного вивчення логіки є ознайомлення учнів із 
законами і формами правильного мислення.

Складова цієї мети реалізується через такі конкретні завдання 
навчального курсу “Логіка”:

1. Ознайомлення учнів зі змістом основних логічних понять, за-
конів логіки, логічних дій та операцій; із логічними прийомами одер-
жання знань; з основними видами і принципами розв’язання логічних 
задач.
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Логічними прийомами здобуття знань виступають такі:

 � розглядання об’єкта, що вивчається, з різних сторін та виді-
лення найбільшої кількості властивих йому ознак, рис, якос-
тей тощо (на основі операцій аналізу і синтезу);

 � зіставлення певних рис, якостей, властивостей з метою вибору 
найвагоміших, головних (на основі логічних операцій порів-
няння та абстрагування);

 � встановлення причинно-наслідкових зв’язків та залежностей;
 � формування нових положень (на основі операції узагальнен-

ня);
 � обґрунтування (доведення) їх правильності.

2. Формування в учнів уміння застосовувати правила та закони 
логіки для аналізу подій, явищ, для аналізу й оцінки своїх і чужих 
думок; формулювати та приймати обґрунтовані рішення, знаходити 
раціональний вихід зі складної ситуації.

3. Розвиток логічного мислення, просторових уявлень, винахідли-
вості, кмітливості, зосередженості під час розв’язування практичних 
завдань.

Функції курсу “Логіка”:
1. Освітня (пізнавальна) – дозволяє учням самостійно здобувати 

нові знання на основі тих, які вони вже мають; оволодівати логічними 
прийомами і способами діяльності, сприяє розширенню світогляду.

2. Виховна – сприяє формуванню вміння раціонально організо-
вувати мислительну діяльність, самостійності у процесі одержання 
знань.

3. Розвивальна – розвиває логічне мислення, вміння розмірко-
вувати, робити висновки, доводити; розвиває цікавість і потребу в 
нових знаннях.

4. Евристична – дає можливість самостійно “відкривати” нові 
знання, оволодівати новими прийомами діяльності.

Характеристика структури навчальної програми
Пропонована програма охоплює основні поняття сучасної логіки 

і представляє собою особливу модель вивчення курсу: поняття – су-
дження – умовиводи.

Програма складається з трьох розділів: “Поняття”, “Судження”, 
“Умовиводи”. У кожному з них розглядаються певні види логічних за-
дач. Тому схематично програму можна представити у такому вигляді:
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Поняття Судження Умовиводи

Логічні 
задачі

Курс побудований за принципом поступового ускладнення ма-
теріалу, циклічної побудови змісту навчання.

Курс починається розділом “Поняття”. Основна мета цього роз-
ділу – дати учням систематичні відомості про поняття як форму мис-
лення, сформувати в учнів знання про одну з найважливіших логічних 
дій – означення поняття. Розкривається зміст прийомів, що доповню-
ють означення: порівняння, опис, характеристика. Розглядаються ло-
гічні операції над поняттями: обмеження, узагальнення, поділ. Прак-
тичні завдання цього розділу спрямовані на навчання дітей порівнювати 
предмети за кольором, розміром, формою, матеріалом, а людей – за 
віком, зростом, розташовувати їх у певному порядку; знаходити спіль-
не та відмінне, виділяти родові та видові ознаки, знаходити закономір-
ності; усвідомлювати і виділяти структуру предмета.

Основна мета розділу “Судження” – розкрити зміст логічної 
форми мислення – судження; виробити в учнів уміння аналізувати 
судження і класифікувати їх. Дається поняття істини. Розглядають-
ся істинні та хибні судження на матеріалі з різних освітніх галузей: 
математики, мови, природознавства; а також на прикладах з повсяк-
денного життя. Розглядається логічний зміст сполучників “і”, “або”, 
“якщо ..., то”, частки “не”. Дається означення логічних дій, відпрацьо-
вується алгоритм побудови таблиць істинності для складних суджень. 
Розглядається предикат як мовне вираження властивості предмета чи 
відношень між предметами, а також як логічна функція, відповідно 
вводячи область визначення, область значень та область істинності 
предиката. На конкретних прикладах вводяться поняття квантора іс-
нування та квантора загальності. Учні вчаться розв’язувати задачі 
методом припущення й методом вилучення.

Основна мета розділу “Умовиводи” – сформувати в учнів сис-
тематичні знання про умовивід та його види; виробити вміння ко-
ристуватися готовими правилами виведення, аналізувати міркуван-
ня, відрізняти правильні міркування від неправильних; знаходити у 
неправильних міркуваннях помилки та виправляти їх. Центральне 
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місце відводиться простому категоричному силогізму. Розглядається 
його логічна структура, виділяються чотири фігури і схеми їх запису. 
Особлива увага звертається на загальні правила термінів і засновків. 
Виробляються практичні вміння побудови правильних міркувань, ви-
користовуючи як терміни – поняття з різних освітніх галузей (на-
самперед математики і мови). Розглядаються скорочені та складні 
силогізми, ентимеми та полісилогізми, що часто зустрічаються у прак-
тичній діяльності людини; умовно-категоричні, суто умовні, розділо-
во-категоричні, умовно-розділові умовиводи.

Логічні задачі, що розглядаються в кожному розділі програми, 
розроблені на основі даних з різних галузей наук, узяті з практичної 
діяльності людини, повсякденного життя. В кожному розділі курсу є 
ряд проблемно-пошукових завдань, для розв’язання більшості з яких 
не потрібно спеціальних знань, вони не мають певних загальних спо-
собів і прийомів розв’язання. Це завдання на розвиток пізнавальних 
(психічних) процесів: пам’яті, уваги, уяви, швидкості реакції, асоціа-
тивності мислення тощо.

Особливості організації навчально-виховного процесу
Пізнання учнями об’єктивного світу на уроках логіки має здій-

снюватися через конструктивну взаємодію між учителем та учнями. 
Специфіка конструктивної взаємодії у підсистемах “учитель – клас”, 
“учитель – учень” полягає в тому, що основна увага вчителя спря-
мовується не на результат засвоєння певних знань, а на процес його 
досягнення. Зміст наукових понять під час конструктивної взаємодії 
з учителем не стільки укорінюється у свідомість кожного учня, скіль-
ки узгоджується зі змістом, який притаманний учневі у момент за-
своєння. Його суб’єктивний зміст може збігатися, а може й розходи-
тись із заданим, проте він завжди у центрі уваги вчителя. Здійснення 
конструктивної взаємодії у підсистемах “учитель – клас”, “учитель – 
учень” відбувається у такий спосіб: спочатку вчитель виявляє різні 
індивідуальні семантики розуміння учнем змісту поняття, що його він 
засвоює, а потім – колективне обговорення їх, вибір найточніших з 
погляду науки, підкріплення власними міркуваннями.

У процесі колективно-розподільної діяльності в підсистемах “учи-
тель – клас”, “учитель – учень”, “учень – учень”, “учень – клас”, 
спрямованої на пошук істини, відбувається рівномірний розвиток 
обох півкуль мозку учня. Одержання учнем нової інформації через 
мислення-спілкування з учителем та однокласниками, де істина по-
стає як суперечка про істину, як діалог, постійний обмін знаннями, 
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переживаннями між учасниками навчально-виховного процесу, поро-
джує інверсію: учитель стає “учнем”, а учень – “учителем”. Програма 
з курсу “Логіка” розрахована на одну годину на тиждень з другого 
по четвертий клас і пропонується як предмет варіативної частини на-
вчального плану.

Рекомендації щодо роботи з програмою
Пропоновану програму курсу, порівняно з попередньою (Реко-

мендовано МОН України: лист №1/11 – 1689 від 28. 05. 2002 р.), 
спрощено, вилучено розділи “Планування дій”, “Доведення і спро-
стування”; систематизовано задачі, які розв’язуються методом припу-
щення й методом вилучення, їх згруповано за рівнем складності, зраз-
ки оформлення розв’язання цих задач подані в зошитах з логіки1.

Реалізація програми здійснюється за навчальними посібниками, 
які заплановані окремо на кожний рік навчання. Завдання, вміщені 
до кожної теми, – це приклади для докладного аналізу на уроках, що 
допомагають усвідомити (закріпити) теоретичний матеріал; індивіду-
альні завдання для самостійної роботи в класі і вдома. Всі завдан-
ня з тем “Завдання на повторення” (узагальнення й систематизація 
ви вченого) умовно поділено на блоки-уроки (до восьми завдань у 
кожному). У кожному такому блоці подаються різні типи завдань. 
Завдання “Перевір себе” вчитель може використати при підготовці до 
контрольної роботи. Після контрольного уроку запланований урок – 
аналіз контрольної роботи. На таких уроках учитель може використо-
вувати додаткові завдання, які вміщено у кінці кожного посібника.

Увага! Всі наукові терміни, які є у змісті програми, подаються 
виключно для вчителя.

Кількість годин на вивчення кожного розділу – орієнтовна.

1 Митник О. Я., Вакула-Савуляк Н. Г. Зошит з логіки. 2 клас. – Тернопіль: Ман-
дрівець, 2009. 
  Митник О. Я., Вакула-Савуляк Н. Г. Зошит з логіки. 3 клас. – Тернопіль: Ман-
дрівець, 2009.
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Перший рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень,  
I семестр – 17 год, II семестр – 18 год; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОНЯТТЯ (10 год)

Поняття та його ознаки. Зміст 
і обсяг понять. Види понять: 
загальні (родові), конкретні 
(видові), одиничні, збірні, 
абстрактні. Визначення по-
няття через найближчий рід 
та видову ознаку

Учень (учениця):
 � наводить приклади і розпізнає за-
гальні, конкретні, одиничні, збірні 
та абстрактні поняття;
 � називає види понять;
 � додержує правил визначення по-
няття через найближчий рід та ви-
дову ознаку;
 � аналізує і пояснює помилки при 
визначенні поняття

СУДЖЕННЯ (16 год)

Суть логічного судження. 
Істинні та хибні судження. 
Види суджень.
Логічні задачі, які розв’я-
зуються методом припущення 
і методом вилучення

Учень (учениця):
 � називає види суджень; 
 � наводить приклади і розпізнає іс-
тинні та хибні судження;
 � розв’язує завдання на перетворен-
ня істинного судження на хибне і 
навпаки; задачі на припущення та 
метод вилучення

УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (7 год)

Резервний час (2 год)
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Другий рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень,  
I семестр – 17 год, II семестр – 18 год; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ (3 год)

Поняття. Види понять. Визна-
чення поняття через найближ-
чий рід та видову відмінність. 
Судження. Істинні та хибні 
судження. Види суджень. За-
дачі, які розв’язуються мето-
дом припущення і методом ви-
лучення

Учень (учениця):
 � наводить приклади і розпізнає за-
гальні, конкретні, одиничні, збір-
ні та абстракт ні поняття; істинне 
та хибне судження;
 � називає види понять; види су-
джень;
 � додержує правил визначення по-
няття через найближчий рід та ви-
дову ознаку;
 � розв’язує завдання на перетворен-
ня істинного судження на хибне і 
навпаки; задачі на метод припу-
щення та на метод вилучення

ПОНЯТТЯ (8 год)

Зміст і обсяг понять. Порів-
нянні та непорівнянні понят-
тя. Сумісні поняття. Несуміс-
ні поняття. Круги Ейлера. 
Зображення обсягу понять за 
допомогою кругів Ейлера

Учень (учениця):
 � наводить приклади сумісних і не-
сумісних понять;
 � аналізує співвідношення між об-
сягами 3-4 понять;
 � розв’язує завдання, що передбача-
ють зображення обсягу 3-4 понять 
за допомогою кругів Ейлера

СУДЖЕННЯ (18 год)

Просте судження та його 
структура. Складне судження 
зі сполучниками “і”, “або”, 
“якщо ..., то”.

Учень (учениця):
 � наводить приклади і розпізнає 
просте і складне судження; 
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Їх істинність та хибність. Сло-
ва “необхідно”, “достатньо”. 
Побудова суджень зі словами 
“необхідно”, “достатньо”.
Логічні задачі, які розв’язу-
ються методом припущення і 
методом вилучення

 � описує структуру простого су-
дження; поняття “просте суджен-
ня”, “складне судження”;
 � додержує правил визначення істин-
ності складного судження із сполуч-
никами “і”, “чи”, “якщо ..., то”;
 � розв’язує задачі на метод припу-
щення та метод вилучення

УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (4 год)

Резервний час (2 год)

Третій рік навчання
4 клас

35 годин (1 год на тиждень,  
у I семестрі – 17 год, у II – 18 год; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 3 КЛАСІ (3 год)

Порівнянні та непорівнянні 
поняття. 
Зображення обсягу понять за 
допомогою кругів Ейлера.
Просте судження та його 
структура.
Складне судження зі сполуч-
никами “і”, “чи”, “якщо ..., 
то”. Їх істинність та хиб-
ність.
Задачі, які розв’язуються ме-
тодом припущення та методом 
вилучення

Учень (учениця):
 � наводить приклади і розпізнає 
сумісні і несумісні поняття; просте 
і складне судження; 
 � описує структуру простого су-
дження; поняття “просте суджен-
ня”, “складне судження”;
 � додержує правил визначення істин-
ності складного судження зі сполуч-
никами “і”, “чи”, “якщо..., то”;
 � аналізує співвідношення між об-
сягами 3-4 понять;
 � розв’язує завдання, що передбача-
ють зображення обсягу 3-4 понять 
за допомогою кругів Ейлера; зада-
чі на метод припущення та метод 
вилучення
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ПОНЯТТЯ (8 год)

Логічні операції: обмеження 
й узагальнення понять; поділ 
понять. 
Правила поділу

Учень (учениця):
 � розпізнає й описує логічні опера-
ції: “обмеження поняття”, “узагаль-
нення поняття”, “поділ поняття”;
 � наводить приклади логічних опе-
рацій: обмеження, узагальнення, 
поділ поняття;
 � додержує правил поділу поняття;
 � аналізує і пояснює помилки щодо 
здійснення логічних операцій: об-
меження, узагальнення, поділ по-
няття;
 � розв’язує завдання, що передба-
чають здійснення логічних опе-
рацій: обмеження, узагальнення, 
поділ поняття

УМОВИВОДИ (17 год)

Умовиводи з одним засновком. 
Перетворення, обернення, 
протиставлення предмета дум-
ки та ознаки предмета думки. 
Умовиводи з двома засновка-
ми – простими судженнями.
Умовиводи з двома засновками 
(один – складне судження зі 
сполучниками “якщо ..., то”, 
другий – просте судження).
Умовиводи з двома засновка-
ми (один – складне судження 
зі сполучником “чи”, дру-
гий – просте судження). 
Правила побудови умови-
водів. 
Логічні помилки в умовиво-
дах

Учень (учениця):
 � розпізнає і наводить приклади 
умовиводів з одним засновком: пе-
ретворення, обернення, протистав-
лення предмету думки та ознаки 
предмета думки; умовиводів з дво-
ма засновками;
 � описує структуру умовиводу з од-
ним і двома засновками додержує 
правил побудови умовиводів з од-
ним та двома засновками; 
 � аналізує і пояснює логічні помил-
ки в умовиводах;
 � розв’язує завдання, що передба-
чають здійснення перетворення, 
обернення, протиставлення пред-
мета думки та протиставлення оз-
наці предмета думки; складання 
умовиводів з двома засновками з 
окремих термінів
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УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 
МАТЕРІАЛУ (5 год)

Резервний час (2 год)

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: “Логі-
ка”. 2, 3, 4 класи (авт. О. Я. Митник. – Київ: Початкова школа, 2006, 
2007, 2008, 2009); “Зошит з логіки. 2 клас” (авт.: О. Я. Митник, 
Н. Г. Вакула-Савуляк. – Тернопіль: Мандрівець, 2009); “Зошит з 
логіки. 3 клас” (авт. О. Я. Митник, Н. Г. Вакула-Савуляк. – Тер-
нопіль: Мандрівець, 2009).



  

АЗБУКА СПОЖИВАЧА

два роки навчання

Автори:

Н. БОРОДАЧОВА – національний експерт з питань 
споживчої політики, директор Інс-
титуту споживчих програм;

Г. ЛАВРЕНТЬЄВА – начальник інформаційно-навчаль-
ного відділу Інституту споживчих 
програм
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма “Азбука споживача” є програмою економічної 
освіти в умовах формування ринкової економіки з практичним спря-
муванням для учнів початкової школи. “Азбука споживача” – це на-
вчальний курс за вибором, розрахований на два роки, в якому учні 
початкової школи зможуть отримати базові знання про законні права 
споживача та набути навичок їх практичного застосування. 

Керівники та вчителі шкіл ухвалюють рішення щодо вибору пер-
шого року навчання з огляду на рівень підготовки учнів.

Мета курсу – сприяти формуванню в учнів свідомості й культури 
споживача, необхідних в умовах ринкової економіки для якісного та 
безпечного споживання, що базується на засвоєнні прав споживача, 
визнаних світовою спільнотою та законодавством України. Ця мета 
реалізується в курсі через подання учням базових споживчих знань, 
які вони можуть застосовувати у життєвих ситуаціях, пов’язаних із 
покупками, вибором товарів та послуг на споживчому ринку, пра-
вильним їх використанням.

Навчальний курс спрямований на формування в учнів на прикладі 
Закону України “Про захист прав споживачів” поваги до закону як 
загальносуспільних правил, встановлених державою для захисту прав 
та інтересів споживачів через створення уявлення про відповідаль-
ність споживача за свій вибір на ринку, засвоєння навичок і вміння 
правильно поводитися в різних ситуаціях, зокрема у стосунках із про-
давцем при виборі товару та здійсненні покупки тощо.

Розвивальний аспект курсу передбачає формування особистого 
споживчого досвіду учня здійснювати покупки, використовуючи на-
буті знання, необхідну і корисну інформацію для споживачів, ство-
рення стимулу для набуття різноманітних знань (довкілля, право, 
математика, безпека життєдіяльності тощо), а також усвідомлення не-
обхідності вдосконалювати і підвищувати свою споживчу грамотність 
протягом усього життя, що пов’язано з оновленням ринку товарів і 
послуг, засобів рекламування, інтегруванням України у європейську 
та світову спільноту.

Виховний аспект курсу передбачає формування в учнів свідомого 
ставлення до економії та бережливості, культури споживання, розумін-
ня ролі грошей, виваженого сприйняття реклами, а також усвідомлення 
потреб і можливостей родини та окремих її членів. Важливим виховним 
чинником є використання і поширення учнем набутих споживчих знань 



86

серед близького оточення, включаючи родичів, знайомих та друзів, які 
незалежно від віку виявляють неабиякий інтерес до споживчої грамо-
ти. Набуття учнем споживчих знань сприяє підвищенню самооцінки, 
основою якої є навчальна праця і відчуття своєї корисності для інших 
людей завдяки засвоєним знанням та навичкам.

Зміст програми складається з головних споживчих понять: то-
вар, послуга, споживач, потреба, покупка, гроші, економія, вибір, 
якість, виробник, виконавець, продавець, реклама, закон, права та 
обов’язки споживачів, безпека, а також деяких інших, важливих для 
виховання навичок: етикетка, ціна, чек, квитанція тощо. До тих 
уявлень про світ товарів і послуг, що його мають учні початкової 
школи, додаються знання, які підвищують рівень споживчих уявлень 
та сприяють осмисленню власного життєвого досвіду щодо покупок, 
використання товарів, відношення до інформації.

Важливим аспектом навчального курсу є його персоніфікований 
характер, тобто безпосереднє відношення всіх тем і понять до жит-
тя та інтересів кожної дитини особисто. “Я є споживач”, – усвідом-
лює учень вже на початку вивчення курсу. З цим усвідомленням, 
яке підвищує самооцінку дитини, продовжується ознайомлення та за-
своєння ним подальших понять курсу. Такий підхід дозволяє учням 
відчувати персональну причетність до світу товарів і послуг, створе-
них для задоволення споживчих потреб людини.

Поряд з цим, курс передбачає зміцнення родинних зв’язків через 
зростання спільного інтересу членів родини та їх близького оточення 
до споживчих знань, якими діляться діти. Вже перші набуті учнем 
знання про необхідність уважного ставлення до маркування, отри-
мання чеків, виваженого вибору товару сприяють підвищенню його 
активності, спостережливості щодо дій різних людей, певного аналізу 
ситуацій. При цьому важливо, що саме учні виступають ініціаторами 
споживчих дискусій у колі сім’ї та друзів, використовуючи набуті 
знання. Такі обговорення сприяють підвищенню авторитету знань, 
демонструють важливість споживчих потреб і об’єднують усі вікові 
категорії споживачів у їх бажанні мати вищий рівень знань і, від-
повідно, якість споживання. Таким чином, родинне спілкування та 
обговорення щоденних життєвих ситуацій щодо покупок, властивос-
тей придбаних товарів, задоволення або невдоволення стають важли-
вим стимулом для учнів набувати нові знання.

Навчальний курс сприяє соціальній адаптації молодших школярів 
до життєвих реалій, до того ж, не лише у сенсі підготовки до майбут-
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нього життя, а й також до умов сьогодення. Нові знання зі споживчої 
грамоти неодмінно поєднуються з практичними навичками їх засто-
сування. Ознайомлення із властивостями товару, умовами їх збері-
гання та використання, значенням чека – ці та інші відомості стають 
компасом для учнів і вказують правильний шлях споживчих дій. Ак-
тивізується здатність учнів як споживачів до особистої внутрішньої 
дисципліни у дотриманні правил грамотної споживчої поведінки.

Структурна побудова курсу мотивує учнів у процесі його засвоєн-
ня співвідносити набуті споживчі знання зі змістом інших шкільних 
предметів та пов’язувати їх із власним життєвим досвідом. Ефектив-
ність навчального процесу підвищується завдяки активності та ініціа-
тиві учнів у застосуванні споживчих знань і навичок, що відповідає 
інформаційній насиченості сучасного суспільного та родинного життя.

Суттєвою складовою курсу є відомі українські прислів’я та при-
казки як елемент патріотичного виховання учнів та усвідомлення на-
родної мудрості, що в усі часи віддавала належне високим людським 
якостям: розуму, використанню знань, кмітливості, взаємній повазі 
між людьми, бережливості, розумінню цінності здоров’я та здорово-
го способу життя тощо. Більшість тем супроводжується крилатими 
фразами – перлинами народної мудрості, осмислення яких сприяє 
усвідомленню учнями життєвої цінності споживчої грамоти.

Процес вивчення курсу передбачає поєднання розумово-пізнаваль-
ної діяльності учнів з різноманітними практичними діями – малюн-
ками, активними вправами, моделюванням ситуацій, використанням 
товарних етикеток та чеків, квитанцій тощо. 

Навчальний курс можна доповнити та урізноманітнити на розсуд 
учителя спільним відвідуванням магазинів, ремонтних ательє або ін-
ших пунктів побутового обслуговування, спортивних або культурних 
закладів. Можуть бути використані для колективного розгляду та об-
говорення дорожні квитки, квитанції на замовлення або про сплату 
комунальних послуг тощо. Розглядання дитячих колекцій сірникових 
етикеток, обгорток від цукерок і шоколаду та розміщеної на них ін-
формації, обговорення рекламних сюжетів є потужним стимулом для 
заохочення учнів вдумливо ставитися до повсякденних споживчих 
ситуацій та намагатися уникати небажаного, що пов’язано з неналеж-
ною якістю та небезпечністю товарів і послуг.

Курс включає елементи інтернаціонального виховання учнів че-
рез спільність споживчих потреб, які об’єднують людей різних країн: 
вони всі прагнуть до якісного споживання за доступними цінами. Сві-
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това спільнота з повагою ставиться до потреб споживачів, визнаючи 
за ними ряд всесвітньо відомих прав. Лозунг “Споживач – король 
ринку” є широко відомим гаслом у країнах з розвиненою економікою 
і вдалим механізмом залучення учнівської аудиторії до засвоєння спо-
живчих знань.

Одним з найважливіших аспектів курсу є введення учнів у світ 
права через ознайомлення із Законом України ”Про захист прав спо-
живачів”. Поняття законів як загальносуспільних правил для всіх 
людей у країні стає першою сходинкою правової освіти учнів. Оз-
найомлення з законом, який захищає права та інтереси споживачів, 
відповідає зацікавленості учнів мати впевненість, що держава визнає, 
поважає та стоїть на сторожі споживчих прав. Посилання на Конс-
титуцію України як найголовніший закон країни розширює рамки 
початкових уявлень у галузі права, допомагаючи учням усвідомити 
системний характер законодавства – систему правил у стосунках між 
людьми в суспільстві. 

Перші правові знання учнів у рамках курсу стають базою для роз-
витку споживчої свідомості та культури спілкування, адже споживач 
вступає у стосунки з продавцем, виробником та виконавцем послуг. 
Усвідомлення учнями своїх законних споживчих прав закладає осно-
ву для формування внутрішньої впевненості, що дозволяє спожива-
чеві гідно, із самоповагою та повагою до інших учасників ринкового 
процесу діяти у різних ситуаціях, володіти навичками споживача, 
мати духовні потреби, які б переважали над матеріальними благами. 
Початкова споживча освіта закладає в свідомості учнів підвалини для 
поєднання економічних інтересів людини з культурою споживання та 
спілкування на ринку товарів і послуг, формує переконання у силі 
закону та у власних силах.
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Перший рік навчання 
17 годин

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ТОВАР (1 год)

Поняття “товар”. Різноманіт-
ність товарів. Поділ на харчові 
та нехарчові товари. Вико-
ристання товарів за призначен-
ням та правильне їх зберіган-
ня. Дитячі товари. 
Дидактична гра “Товар” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке товар;
 � знає про поділ товарів на харчові 
продукти та нехарчові;
 � має уявлення про різноманіт-
ність кожного виду товару: кон-
дитерських та хлібо-булочних ви-
робів, морозива, дитячих іграшок, 
взуття тощо; які товари можна ку-
пувати дітям; 
 � володіє навичками використання 
товару за призначенням; правиль-
ного зберігання: у шафі, у холо-
дильнику, у тумбі для взуття, у 
портфелі тощо;
 � наводить приклади харчових то-
варів; нехарчових товарів;
 � робить висновки: товари призна-
чені для задоволення матеріаль-
них (речових) потреб людини

ПОСЛУГА (1 год)

Поняття “послуга”. Різновиди 
послуг. Майстерність виконав-
ців послуг. Значення інформа-
ції про послуги. Поліпшення 
життя людей завдяки допомозі 
фахівців зі сфери послуг.
Дидактична гра “Послуга” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке послуга;
 � уміє розповісти про виконавців 
послуг – майстрів своєї справи: 
кухаря, перукаря, лікаря-стома-
толога, ветеринара, таксиста, про-
давця, провідника, екскурсовода, 
слюсаря-водопровідника тощо;
 � має уявлення, що більшість послуг 
потрібно замовляти, довідники та
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довідкові служби допомагають за-
мовникові у пошуку інформації 
про послуги; 
 � наводить приклади ремонту по-
бутової техніки, взуття, сумок; 
будівлі та ремонту житла, гара-
жа; пошиття одягу, послуг перу-
карень, громадського харчування, 
транспорту, зв’язку та пошти, за-
кладів культури та спорту;
 � робить висновки, що послуги 
поліпшують і полегшують життя 
людини

СПОЖИВАЧ (1 год)

Поняття “споживач”. Поєдну-
вальний характер споживчих 
потреб. Задоволення або не-
вдоволення споживача прид-
баними товарами і послугами. 
Правильне поводження спожи-
вача в оточенні людей і речей. 
Усі люди – споживачі.
Дидактична гра “Споживач” 
(інсценування жи ттєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, хто такий споживач;
 � уміє розповісти, що об’єднує спо-
живачів з різних країн; чи можна 
не бути споживачем; задоволення 
або невдоволення споживача; упо-
добання та смаки споживача;
 � орієнтується у поняттях: повага 
до інших споживачів та їхніх по-
треб; бережне ставлення до оточу-
ючих речей; правильне поводжен-
ня у місцях продажу товарів та 
надання послуг;
 � має судження, чи важливо для 
людини почуватися задоволеним 
споживачем;
 � наводить приклади, що кожна лю-
дина – споживач; діти як спожи-
вачі; іноземні гості як споживачі 
в Україні;
 � робить висновки, що всі люди – 
споживачі; споживачі купують і 
користуються товарами та послу-
гами
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ПОТРЕБА (1 год)

Поняття “потреба”. Значення 
потреб у житті людини та 
важливість їх задоволення. 
Вміння співвідносити бажання 
та можливості. Спільність та 
відмінність потреб різних лю-
дей.
Дидактична гра “Потреба” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке потреба;
 � розрізняє потреби малюків та 
школярів; 
 � роз’яснює про поєднання бажань 
та можливостей; відповідність пот-
реб вікові людини; відмінності між 
культурними та матеріальними 
потребами;
 � орієнтується у понятті співвідно-
шення особистих потреб із потре-
бами інших членів родини;
 � наводить приклади, які бувають 
потреби; потреби першочергові та 
другорядні; які товари та послуги 
задовольняють потреби людини;
 � робить висновки: різні люди – 
різні потреби; важливість нема-
теріальних потреб у житті людини; 
матеріальні потреби задовольня-
ються товарами, нематеріальні – 
послугами

ГРОШІ (1 год)

Поняття “гроші”. Історія ви-
никнення та змін форм грошей. 
Назва грошей. Зручність гро-
шей. Повага до грошей як до 
винагороди за працю. Розумна 
ощадливість витрат. Потреба у 
кишенькових грошах. 
Дидактична гра “Гроші” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке гроші; звідки у 
людей гроші; назви грошей;
 � уміє розповісти про тварин та 
сіль у ролі грошей, паперові та 
металеві гроші; як довго “живуть” 
гроші; кишенькові гроші;
 � має уявлення про взаємозв’язок 
між грошима та задоволенням жит-
тєвих потреб людини; шанобливе 
ставлення до грошей як винагоро-
ди за працю людини; ощадливість 
щодо грошових витрат; захист 
грошей від підробок; удосконале-
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ння грошей: чеки, пластикові кар-
тки;
 � робить висновки: гроші – вина-
города за працю; гроші як засіб 
купівлі товарів і послуг; зручність 
грошей.

ЦІНА (1 год)

Поняття “ціна”. Джерела ін-
формації для споживачів про 
ціну товару чи послуги. Важ-
ливість для споживача ціни 
при виборі та здійсненні по-
купки. Знижки цін.
Дидактична гра “Ціна” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке ціна; що таке 
цінник;
 � пояснює, чому різні товари та пос-
луги мають різні ціни; чому напи-
си ціни мають бути чіткими; ціни 
на ринках запитують у продавців; 
знижки цін, сезонні знижки;
 � володіє навичками: спочатку дові-
датися про ціну, а потім здійсню-
вати оплату вибраного товару чи 
послуги;
 � наводить приклади цінників на то-
вари у місцях продажу; переліку 
цін на послуги у перукарнях або 
ательє з ремонту; переліку цін на 
квитки у касах кінотеатру, цир-
ку, закладах спорту тощо; пові-
домлень про вартість проїзду на 
транспорті;
 � робить висновки, що ціна пов’я зана 
з кількістю та складністю праці, 
витраченої на створення товару чи 
послуги, використаних матеріалів; 
ціна важлива для споживача

ЧЕК (1 год)

Поняття “чек”. Призначення 
чека та його інформаційна на-
повненість. Важливість та ко-
рисність чеків для споживача. 

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке чек;
 � має уявлення про чеки з касових 
апаратів; товарні чеки у місцях 
відсутності касових апаратів;
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Правила поводження з чеками. 
Сучасне вдосконалення чека.
Дидактична гра “Чек” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

 � пояснює призначення чека; важ-
ливість інформації з чека для спо-
живача; сучасне вдосконалення 
чеків для зручності споживача;
 � володіє навичками: отримувати 
чеки як підтвердження про сплату 
грошей; перевіряти чеки, не від-
ходячи від місця оплати покупки; 
зберігати чеки; 
 � робить висновки, що чек важли-
вий та корисний для споживача; 
чеки зберігають протягом певних 
термінів

ВИБІР (1 год)

Поняття “вибір”. Усвідомлен-
ня важливості вибору. Необ-
хідність мати інформацію про 
товар чи послугу при виборі 
товару. Значення порад та кон-
сультацій спеціалістів та/або 
інших споживачів, власного до-
свіду і знань при здійсненні ви-
бору та задоволення матеріаль-
них і нематеріальних потреб.
Дидактична гра “Вибір” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке вибір;
 � має уявлення про вибір хліба в су-
пермаркеті, овочів на ринку, спек-
таклю з репертуару театру, шкіль-
ного приладдя, перукаря тощо;
 � наводить приклади широкої про-
позиції товарів у кондитерському 
відділі, відділі канцтоварів тощо;
 � усвідомлює необхідність надання 
інформації споживачеві про товар 
чи послугу для здійснення вибору; 
залежність вибору споживача від 
властивостей та ціни товару;
 � спостерігає та описує (усно) вплив 
уподобань та смаків на вибір спо-
живача; врахування потреб та мож-
ливостей при виборі споживача;
 � володіє навичками спочатку дові-
датися про властивості та ціну 
товару при виборі покупки, лише 
потім приймати рішення; порів-
нювати товари різних виробників; 
брати до уваги відгуки інших спо-
живачів про товар та послуги;
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 � робить висновки, що вибір товару 
чи послуги споживачем – відпові-
дальна справа; при виборі спожи-
вач спирається на власний досвід 
та набуті знання, поради інших 
споживачів, допомогу продавців та 
консультантів у місцях продажу

ВИРОБНИК (1 год)

Поняття “виробник”. Вироб-
ники різних товарів. Роль 
виробників на споживчому 
ринку. Змагання між різними 
виробниками за прихильність 
споживача. Авторитет серед 
споживачів мають виробники 
якісних товарів. 
Дидактична гра “Виробник” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з даною темою 
та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, хто такий виробник; ви-
робником може бути як підпри-
ємство, так і людина;
 � розрізняє види виробників та ви-
робництва: завод (хлібозавод, ма-
шинобудівний завод тощо); фабри-
ка (взуттєва, кондитерська тощо); 
сільськогосподарське підприєм-
ство; приватний підприємець;
 � має уявлення про різноманітність 
підприємств-виробників, малого 
бізнесу та приватних підприємців; 
широкий вибір аналогічних то-
варів від різних виробників;
 � володіє навичками порівняння 
продукції різних виробників (на-
приклад, виробів торговельних 
марок “Світоч” та “Рошен” тощо); 
запам’ятовування, продукція яких 
виробників сподобалася більше;
 � робить висновки, що кожний з ви-
робників прагне привернути увагу 
споживача до своєї продукції; ліп-
ші виробники відомі в усьому світі 
або у своїй країні; споживачі праг-
нуть знати ліпших виробників
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ВИКОНАВЕЦЬ (1 год)

Поняття “виконавець”. Під-
приємство-виконавець. При-
ватний підприємець.  
Роль сфери послуг та їх різно-
манітність у задоволенні нема-
теріальних потреб споживачів. 
Вибір споживачем ліпшого ви-
конавця послуг. Авторитет та 
добре ім’я виконавця.
Дидактична гра “Виконавець” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, хто такий виконавець; 
виконавцем послуг може бути як 
підприємство, так і людина;
 � має уявлення про різних вико-
навців послуг: авіакомпанії, ту-
ристичні фірми, приватний лікар-
ветеринар; приватне кафе ”Чай 
з пиріжками”; майстер з ремон-
ту взуття; телевізійний майстер 
тощо;
 � усвідомлює, що авіаційні пе-
ревезення передбачають велике 
підприємство-компанію; малень-
ка майстерня з ремонту сумок чи 
взуття цілком задовольняє потре-
би жителів району; приватний ве-
теринар чи телемайстер працюють 
за спеціальним дозволом;
 � уміє пояснити, чому деякі вико-
навці приймають замовлення за-
здалегідь; виконання термінових 
замовлень коштує дорожче;
 � робить висновки, що авторитет 
та добре ім’я виконавців послуг 
зростають завдяки поширенню ін-
формації про них задоволеними 
споживачами; у виконавця послуг 
завжди багато замовлень, якщо він 
якісно виконує справу та поважає 
споживачів

ПРОДАВЕЦЬ (1 год)

Поняття “продавець”. Прода-
вець як конкретна особа, так і 
торговельне підприємство. Різ-
номанітність торговельних за-
кладів. 

Учень (учениця):
 � розуміє, хто такий продавець; у 
ролі продавця виступає не лише 
окрема людина, а й торговельне 
підприємство; 
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Забезпечення торговельним 
підприємством широкого ви-
бору товарів і послуг, належ-
ного рівня обслуговування та 
потреб споживача. Ставлення 
продавця до покупця.
Дидактична гра “Продавець” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

 � має уявлення, що магазин-прода-
вець і людина-продавець пропону-
ють споживачеві різноманітні това-
ри; розташування пунктів продажу 
з урахуванням зручності для спожи-
вачів; торговельні заклади не лише 
пропонують споживачам товари, а 
й надають послуги торгівлі, тобто 
обслуговують покупців;
 � наводить приклади торговельних 
закладів: супермаркети, невеличкі 
магазини, кіоски, лотки, ринки, 
величезні магазини гуртової та 
роздрібної торгівлі, торговельно-
розважальні комплекси тощо;
 � володіє навичками ввічливого спіл-
кування з продавцем; отримання 
від продавця необхідної інформа-
ції; дотримання правил поводжен-
ня у торговельних закладах;
 � робить висновки, що гарний про-
давець той, який поважає спожи-
вачів, піклується про створення 
зручності для покупців, навчає 
своїх працівників допомагати спо-
живачам вибирати товар або по-
слугу; ліпший продавець той, від 
кого споживач виходить не лише з 
покупками, а й з добрим настроєм

РЕКЛАМА (1 год)

Поняття “реклама”. Інфор-
маційна сутність реклами. 
Різноманітність реклами. Не-
обхідність виваженого та роз-
судливого ставленням спожи-
вача до рекламних обіцянок.

Учень (учениця): 
 � розуміє, що таке реклама.
 � розрізняє види реклами;
 � орієнтується у поняттях, що рекла-
ма є джерелом інформації, зо крема 
про нову продукцію, яка ще не ві-
дома споживачам; реклама не єди-
на інформація про новинки ринку;
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Дидактична гра “Реклама” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

 � наводить приклади зовнішньої 
реклами: щити, світлові табло, 
написи на будівлях і транспорті 
тощо; “домашньої” реклами: те-
лебачення, радіо, газети, журна-
ли, рекламні буклети та листівки; 
улюбленої реклами; реклами, що 
не подобається;
 � усвідомлює, що не варто дотри-
муватися всіх рекламних порад 
та обіцянок; реклама потрібна, 
проте пам’ятаймо: споживач за-
вжди сам вирішує, чи варто і за 
що саме сплачувати гроші; однієї 
лише рекламної інформації для 
здій снення покупки замало;
 � робить висновки та обґрунтовує: 
споживачеві необхідна критич-
ність, виваженість і розсудливість 
у ставленні до реклами

ЕТИКЕТКА (1 год)

Поняття “етикетка”. Необхід-
ність для споживача володіти 
інформацією, поданою на па-
куваннях товарів. Уміння ви-
вчати етикетку з метою вибору 
якісного товару, правильного 
його використання та догляду. 
Дидактична гра “Етикетка” 
(інсценування жи ттєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке етикетка;
 � пояснює, що етикетки надають 
інформацію про товар: назву, ви-
робника, масу або розмір, з чого 
вироблений товар, термін вжи-
вання харчових продуктів та інші 
відомості; застереження на етикет-
ках щодо правил зберігання або 
споживання продукції з метою 
уникнення небезпечних ситуацій;
 � володіє навичками: вивчати ети-
кетку, а потім вирішувати щодо 
придбання; при купівлі харчових 
продуктів обов’язково перевірити 
термін вживання; вивчати етикет-
ки-ярлики на одязі щодо правиль-
ного використання та догляду;
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 � наводить приклади пакування пе-
чива та шоколадок; етикетки соків 
та солодких напоїв; етикетки на 
одязі, шкарпетках тощо;
 � робить висновки, що споживачеві 
не варто нехтувати інформацією, 
що на етикетці; відомості з етикет-
ки про адресу та номери телефонів 
виробника свідчать про його від-
критість до споживачів своєї про-
дукції

ЯКІСТЬ (1 год)

Якість
Поняття “якість”. Якісні та 
неякісні товари та послуги. 
Правила зберігання, транспор-
тування та використання това-
ру. Дотримання правил пово-
дження з товаром – запорука 
збереження якості товару.
Дидактична гра “Якість” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке якісний та 
неякісний товар;
 � має уявлення про відповідність то-
вару своєму призначенню – одна з 
найважливіших ознак його якості; 
виробники мають дотримувати пев-
них правил та обов’язкових вимог 
при створенні товару; споживчі 
властивості товару також характе-
ризують його якість: зручність у 
користуванні, оздоровчий харак-
тер тощо; куплений товар може 
втратити свою якість через пору-
шення правил транспортування, 
зберігання та використання; 
 � наводить приклади якісних та 
неякісних товарів; якісних та 
неякісних послуг;
 � робить висновки про бережне став-
лення допомагає зберігати якість 
товару, отримувати користь та за-
доволення від його використання
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ЗАКОН (1 год)

Поняття “закон” як сукупність 
загальновизнаних правил для 
всіх людей у країні. Закони та 
встановлений ними порядок є 
обов’язковими для всієї спіль-
ноти споживачів. Права та 
обов’язки споживачів.
Закон України ”Про захист 
прав споживачів”.
Дидактична гра “Закон” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке закон;
 � знає, який саме закон захищає 
споживачів;
 � орієнтується в тому, що закон 
встановлює правила у стосунках 
між споживачами, продавцями 
та виробниками: як треба діяти 
в різних ситуаціях; кожний 
учасник ринкових відносин має 
свої обов’язки; закон допомагає 
кожній людині як споживачеві 
отримувати найбільшу користь від 
покупок;
 � має уявлення, що, згідно із зако-
ном, етикетки товарів мають бути 
написані рідною, а не іноземною 
мовою; законом передбачені ви-
падки безоплатних послуг: ремон-
ту, транспортування, заміни това-
ру тощо;
 � розуміє та пояснює, що виступ 
співаків (акторів) під фоногра-
му (запис) має бути вказаний на 
квитках та афішах; не підлягають 
заміні: надувні ґумові іграшки, 
зубні щітки, плівки для фотоапа-
ратів, лікарські засоби тощо;
 � виносить судження про викладені 
в законі правила обов’язкові для 
всіх людей у країні;
 � робить висновки, що закони до-
помагають жити, тому їх треба ви-
вчати та дотримувати
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ЕКОНОМІЯ (1 год)

Поняття “економія”. Бережне 
ставлення до оточуючих речей 
та енергетичних ресурсів. Пра-
вильна споживча поведінка 
щодо витрат із сімейного бюд-
жету. Розумна економія в ро-
дині – шлях до її добробуту.
Дидактична гра “Економія” 
(інсценування життєвих ситуа-
цій, пов’язаних з темою та до-
ступних дитині)

Учень (учениця): 
 � розуміє та пояснює (усно), що 
економія споживачами тепла, газу, 
води електроенергії дозволяє збе-
регти ресурси держави та заоща-
дити гроші родини; завдяки дбай-
ливому ставленню до речей вони 
довше слугують людині; економія 
кожного споживача призводить 
до поліпшення бюджету родини 
загалом; розумна економія не су-
перечить збереженню здоров’я та 
комфорту;
 � орієнтується та наводить прикла-
ди економного використання води, 
електроенергії, газу; бережного 
ставлення до оточуючих речей; 
економії грошей для здійснення 
великих покупок; дбайливе став-
лення учня до підручника дозво-
ляє у подальшому використовува-
ти цю книгу іншому учневі;
 � володіє навичками не припуска-
ти невиправданих витрат ресурсів 
та коштів: виключати непотрібне 
світло, обмежувати неважливі роз-
мови по телефону, стежити за не-
доцільними витратами води тощо;
 � робить висновки, що розумна еко-
номія в родині – шлях до її добро-
буту; економні громадяни – багата 
держава

СПОЖИВАЧ – КОРОЛЬ (1 год)

Всесвітньо відомий лозунг 
“Споживач – король”.

Учень (учениця):
 � знає та розуміє всесвітньо відомий 
лозунг “Споживач – король”; у різ-
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Шанобливе ставлення до спо-
живача з боку виробників, 
продавців та виконавців.
Споживач є головною фігурою 
на ринку товарів та послуг.
Дидактична гра “Споживач – 
король” (інсценування життє-
вих ситуацій, пов’язаних з те-
мою та доступних дитині)

них країнах споживач користуєть-
ся пошаною з боку виробників, 
продавців та виконавців; спожи-
вач має почуватися впевнено та 
поводитися гідно;
 � орієнтується та пояснює, чому 
кожний з багатьох виробників і 
продавців бажає, щоб споживач 
купив саме його товар; виробники 
та виконавці поліпшують якість 
продукції, зменшують ціну, при-
крашають упаковку; виробники 
створюють рекламу свого товару;
 � усвідомлює, що товарів багато, 
проте вибір за споживачем, який 
є королем ринку; чемність, вива-
женість, привітність споживача – 
це ввічливість короля; споживач є 
головною фігурою серед усіх учас-
ників ринку;
 � робить висновки: оскільки товарів 
і послуг на споживчому ринку –
безліч, тому без знань можна роз-
губитися; споживчі знання – це 
своєрідна чарівна паличка, якою 
користується споживач-король

Другий рік навчання 
20 годин

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

СПОЖИВАЧ 

Поняття “споживач”. Значен-
ня для споживача купівлі, 
замовлення та використання 
товарів і послуг. 

Учень (учениця):
 � розуміє та пояснює, хто такий 
споживач;
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Роль наміру щодо придбання 
товарів і послуг. Ознайомлен-
ня з асортиментом з метою 
вивчення властивостей про-
дукції та умов продажу.
Дидактична гра “Я – спожи-
вач” (інсценування життєвих 
ситуацій, пов’язаних з темою 
та доступних дитині)

 � орієнтується щодо важливості на-
міру споживача придбати товар чи 
послугу; задоволення чи невдово-
лення споживача від відвідування 
торговельного закладу, від поку-
пок;
 � виявляє вміння осмислювати свої 
потреби; розрізняти матеріальні та 
нематеріальні потреби; співвідно-
сити особисті потреби з родинни-
ми;
 � володіє навичками спочатку ви-
вчити, зважити, лише потім – ку-
пити; бережного ставлення до не-
щодавно придбаних товарів та тих, 
що вже знаходяться у користуван-
ні;
 � наводить приклади купівлі то-
варів; замовлення послуг; намірів 
споживача щодо придбання товару 
чи послуги; учнів як споживачів 
товарів і послуг;
 � робить висновки, що споживчі 
потреби супроводжують усе життя 
людини; що більше освічений спо-
живач, то ліпше він задавольняє 
свої та родинні потреби

КУПУЄМО ТОВАРИ

Поняття “покупка”. Покуп-
ка як обмін грошей на товар. 
Удосконалення споживачем 
досвіду покупок протягом 
усього життя. Планування по-
купок та відповідних витрат. 
Ввічливість у стосунках спо-
живача з продавцем.

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке покупка;
 � пояснює, що кожний споживач на-
копичує власний досвід покупок; 
особистий досвід споживача збага-
чується через знання, спілкування, 
нові покупки;
 � володіє навичками поєднання на-
мірів щодо майбутніх покупок з ви-
вченням ассортименту, властивос-
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Дидактична гра “Купуємо то-
вари” (інсценування життєвих 
ситуацій, пов’язаних з темою 
та доступних дитині)

тей, цін, умов продажу (знижки, 
кредити, транспортування велико-
габаритного товару);

 � орієнтується та пояснює, що  пла-
нувати покупки корисно; великі 
покупки (витрати) доцільно пла-
нувати та обговорювати у родині 
заздалегідь; корисно складати пе-
релік витрат щоденних покупок;
 � наводить приклади перших само-
стійних покупок у дитинстві; ро-
динних покупок, які найбільше 
запам’яталися;
 � робить висновки, що покупки по-
требують уваги щодо вибору товару 
та рахування грошей під час покуп-
ки; ввічливість споживача допома-
гає у стосунках із продавцем

ОТРИМУЄМО ПОСЛУГИ 

Поняття “послуга”. Сфера 
послуг. Відмінність послуги 
від товару, а квитанції від 
чека. Різноманітність послуг. 
Джерела інформації про по-
слуги для споживача.
Дидактична гра “Отримуємо 
послуги” (інсценування жит-
тєвих ситуацій, пов’язаних з 
темою та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке послуга; що 
таке сфера послуг;
 � пояснює відмінність послуги від 
товару; відмінність квитанції від 
чека; виконавець послуги – фахі-
вець своєї справи; вплив уподо-
бань та смаків споживача на ви бір 
послуг;
 � має уявлення, що більшість пос-
луг потрібно замовляти; у квитан-
ції про сплату замовленої послуги 
має бути зазначена дата виконан-
ня; довідники та довідкові служби 
стають у нагоді споживачам щодо 
пошуку виконавців послуг;
 � оцінює, що саме важливо для спо-
живача при отриманні послуги: 
якість, вчасне виконання, ввічли-
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вість обслуговування, врахування 
побажань замовника тощо;
 � наводить приклади послуг для 
дітей як споживачів, щоденних і 
так званих послуг ”час від часу”; 
житлово-комунальних послуг, за-
кладів громадського харчування, 
транспорту, побуту та відпочинку 
тощо;
 � робить висновки, що послуга – це 
робота виконавця, яку споживач 
оплачує; сфера послуг задовольняє 
нематеріальні потреби споживачів

ВИКОРИСТОВУЄМО ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 

Поняття “використання то-
варів та послуг”. Використан-
ня товарів як матеріальних 
речей та використання послуг 
як результату виконання робо-
ти. Задоволення матеріальних 
потреб споживачів товарами, 
нематеріальних – послугами.
Дидактична гра “Використан-
ня товарів та послуг” (інсце-
нування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке використання 
вже придбаних товарів і послуг;
 � пояснює, що товари задовольня-
ють матеріальні потреби; послу-
ги задовольняють нематеріальні 
по треби споживачів; особливість 
торговельної мережі: споживач ку-
пує товар і разом з тим отримує по-
слуги з його продажу (торговельні 
послуги);
 � дотримує правил бережного став-
лення до придбаних товарів; гра-
мотного споживання харчових про-
дуктів; поводження з побутовою 
технікою та приладами; надання 
послуг міського транспорту, теат-
ру, стадіону, перукарні тощо;
 � розрізняє послуги побутові, куль-
турні, спортивні тощо;
 � наводить приклади використання 
товарів як матеріальних речей; ви-
користання послуг як результату 
виконання роботи;
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 � робить висновки, що матеріальні 
потреби споживачів задовольня-
ються товарами, нематеріальні –  
послугами; правильне використан-
ня придбаних товарів та отриманих 
послуг є запорукою здоров’я люди-
ни, подовження життя самих речей, 
безпеки, зручностей в організації 
побуту, заощадження коштів тощо

МАЄМО НАМІР ПРИДБАТИ ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ 

Поняття “намір придбати то-
вари та послуги”. Свідоме ба-
жання споживача задовольни-
ти певні потреби поєднанням 
фінансових можливостей та 
запланованих придбань. Ви-
вчення споживачем пропози-
цій ринку. Право споживача 
на повну інформацію навіть 
без здійснення покупки.
Дидактична гра “Маємо на-
мір придбати товари та послу-
ги” (інсценування життєвих 
ситуацій, пов’язаних з темою 
та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке намір при-
дбати;
 � може пояснити взаємозв’язок між 
фінансовими можливостями та за-
доволенням визначених потреб; 
визначення цінових меж заплано-
ваних покупок; визначення спо-
живчих властивостей запланова-
них покупок;
 � орієнтується щодо ознайомлен-
ня з пропозиціями ринку в певній 
ціновій категорії; вивченням умов 
продажу (введенням знижок з пев-
ної дати, сезонним розпродажем, 
повним розпродажем);
 � наводить приклади ухвалення спо-
живачем рішення щодо необхід-
ності задоволення певних потреб; 
планування (наміру) придбати не-
обхідні товари чи замовити послу-
ги для задоволення цих потреб;
 � робить висновки про те, що спо-
живач має право на інформацію 
та консультації продавця, навіть 
якщо він піде без покупки; може не 
поспішати з рішенням про купівлю 
товару чи послуги, якщо не знай-
шов пропозицію, де поєднана по-
мірна ціна та властивість товару
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ПРАВА СПОЖИВАЧА 

Поняття “права споживача”. 
Права споживача як сукуп-
ність правил у суспільстві, 
спрямованих на захист інте-
ресів споживачів, підвищення 
їх задоволення від товарів і по-
слуг, за які сплачено гроші.
Дидактична гра “Права спо-
живачів” (інсценування жит-
тєвих ситуацій, пов’язаних з 
темою та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке права споживача;
 � може пояснити, що права спожи-
вача стоять на сторожі його інте-
ресів; знання своїх прав (правил) 
допомагає споживачеві діяти пев-
ним чином; взаємозв’язок між 
змістом слів “право”, “правило”, 
“правильно”, “я маю рацію”;
 � наводить приклади з історії: у ста-
родавні часи обважити чи обраху-
вати покупця вважалося злочином 
продавця і підлягало покаранню та 
осудженню; 
 � має судження: споживачеві важливо 
знати свої права; знання прав дозво-
ляє діяти правильно та впевнено; 
 � наводить приклади стосунків спо-
живача: з продавцями (потреба в 
консультації чи додатковій інфор-
мації); виробниками (передбачено 
зворотний зв’язок через повідом-
лення адреси та номерів телефонів 
на етикетках); виконавцями послуг 
(врахування особливих побажань 
замовника);
 � робить висновки: споживач заці-
кавлений, щоб куплені товари та 
послуги були якісними, корисни-
ми; він має на це право; правила 
ринкових відносин формувалися 
впродовж століть

ЗАКОН 

Поняття “закон”. Закон “Про 
захист прав споживачів” захи-
щає права споживачів Украї-
ни.

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке закон; 
 � орієнтується в різноманітності 
законів:
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Конституція України – най-
головніший закон серед усіх 
інших законів для всіх грома-
дян країни. Важливість для 
споживача знань відповідних 
законів України, що допома-
гає людині діяти правильно та 
впевнено.
Дидактична гра “Закон” (інс-
ценування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

- Закон України “Про захист прав 
споживачів” – головний закон для 
споживачів;
- Закони України: “Про освіту”, 
“Про рекламу”, “Про інформацію”, 
“Про молоко та молокопродук-
ти”, “Про м’ясо та м’ясопродукти” 
тощо;
- Конституція України – найго-
ловніший закон для всіх громадян 
країни;
 � пояснює, що Закон України “Про 
захист прав споживачів” встанов-
лює правила щодо купівлі товарів 
і послуг споживачами; Закон Ук-
раїни “Про рекламу” встановлює 
правила створення та розповсю-
дження реклами про товари і пос-
луги; Конституція України вста-
новлює правила у всіх сферах 
життя в країні; у стародавні часи, 
коли не було законів, їх замінюва-
ли звичаї;
 � розуміє, що знання законів по трібні 
та корисні для споживача; Закон 
України “Про захист прав спожи-
вачів” допомагає споживачам діяти 
за правилами та захистити себе від 
неповажливих і недобросовісних 
продавців, виконавців, виробників; 
важливим для споживачів є визна-
чення в законах їхніх прав;
 � робить висновки, що звичаї – це 
неписані правила; закони – це на-
писані правила; знання законів 
допомагає людині жити за прави-
лами суспільства та доводити свою 
правоту; закони є обов’язковими 
для всіх людей в країні
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ПРАВА СПОЖИВАЧІВ У СВІТІ 

Поняття “права споживачів у 
світі”. Спільність інтересів та 
прав споживачів різних країн. 
Авторитет та популярність 
всесвітньо визнаних прав спо-
живачів та їх міжнародне зна-
чення для спільного розвитку 
країн і поваги до споживачів.
Дидактична гра “15 берез-
ня – День усіх споживачів 
світу”

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке права спожи-
вачів у світі;
 � орієнтується щодо спільності ін-
тересів та прав споживачів різних 
країн; схожості (подібності) за-
конів “Про захист прав спожива-
чів” у різних країнах; відзначення 
Всесвітнього дня прав споживачів;
 � розуміє, що усі споживачі в світі 
бажають купувати якісні товари та 
послуги за помірну ціну; незалеж-
но від країни проживання очікують 
на повагу та ввічливість продавців 
і виконавців; прагнуть знати свої 
права, щоб діяти за правилами; 
права споживачів визнані світовою 
спільнотою та є авторитетними і 
популярними;
 � бере участь у колективному обго-
воренні всесвітньо визнаних прав 
споживача: права на задоволення 
базових (головних) потреб; на ви-
бір; на якість та безпеку; на ін-
формацію; на споживчу освіту; на 
здорове довкілля; на компенсацію 
(відшкодування збитків);
 � робить висновки, що всесвітньо 
визнані права споживачів є прави-
лами для всіх країн

ПРАВО НА ЗАДОВОЛЕННЯ ГОЛОВ НИХ ПОТРЕБ

Поняття “права на базові (го-
ловні) потреби споживачів та 
їх задоволення”. Ускладнення 
базових потреб споживачів у 
часі. 

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке головні по-
треби;
 � розрізняє потреби: житло, харчу-
вання, одяг, взуття тощо; охорона 
здоров’я, освіта, здорове довкілля;
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Спільність та особливість го-
ловних потреб у жителів різ-
них країн. Закріплення прав 
споживачів через закони.
Дидактична гра “Потреби у 
житлі, харчуванні, життєво 
необхідних послугах” (інсце-
нування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

 � пояснює, що кожна людина має 
право на задоволення життєво не-
обхідних потреб: їжа, одяг, житло, 
медична допомога тощо; головні 
потреби з часом ускладнюються та 
поширюються: сучасні люди не жи-
вуть у печерах, а школи, перукарні, 
мережі водопостачання тощо стали 
нагальною життєвою потребою;
 � орієнтується та наводить прикла-
ди спільних головних потреб меш-
канців різних країн; особливостей 
головних потреб жителів північних 
та південних країн: вимоги до жит-
ла, одягу, складу харчування;
 � робить висновки, що право на 
задоволення головних (базових) 
споживчих потреб важливе для 
кожної людини

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ

Поняття “право споживача на 
інформацію”. Отримання пов-
них, доступних, достовірних 
та своєчасно наданих відомос-
тей про товари та послуги, їх 
виробників, виконавців і про-
давців.
Дидактична гра “Інформація 
для споживача” (інсценування 
життєвих ситуацій, пов’язаних 
з темою та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що означає термін 
“право споживача на інформацію”;
 � пояснює важливість інформації 
для споживача;
 � орієнтується у поняттях: термін 
придатності (безпечного вживання) 
харчових продуктів; гарантійний 
строк на технічні прилади, взуття, 
одяг, меблі (обіцянка нормальної 
роботи); застереження (попере-
дження про небезпеку) споживача;
 � знає та розповідає, що інформація 
для споживача має бути викладена 
рідною мовою; повідомлення про 
знижки має містити дані про попе-
редню та нову ціну; афіші та квит-
ки на концерти і спектаклі мають
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містити інформацію про вико-
ристання фонограм;
 � наводить приклади джерел спожи-
вчої інформації: етикеток, супро-
воджувальних документів, рекла-
ми, повідомлень, статей, буклетів, 
теле- та радіопрограм; необхід-
них споживачеві відомостей для 
вибору: харчових продуктів, лі-
карських засобів, аудіо-, відео- та 
побутової техніки; популярних се-
ред споживачів торговельних ма-
рок (“Чумак”, “Торчин продукт”, 
“Галактон” тощо);
 � робить висновки, що кожний спо-
живач має законне право на отри-
мання повної, доступної, достовір-
ної та своєчасно наданої інформації 
про продукцію; знання цього пра-
ва корисно кожному споживачеві у 
повсякденному використанні

ІНФОРМАЦІЯ З ЕТИКЕТКИ

Поняття “етикетка”. Ярлики, 
наклейки та пакування то-
варів. Інформаційне призна-
чення етикетки. 
Дві групи інформації з етикет-
ки: відомості про виробника 
(виконавця, продавця) та ві-
домості про товар (послугу).
Дидактична гра “Вивчаємо 
етикетку” (інсценування жит-
тєвих ситуацій, пов’язаних з 
темою та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке етикетка; 
 � розрізняє види етикеток: ярлик, 
наклейка, пакування тощо.
 � пояснює значення етикетки для сві-
домого вибору споживача; умовний 
поділ інформації з етикетки на дві 
групи: відомості про виробника 
(виконавця, продавця) та відомості 
про товар (послугу);
 � усвідомлює необхідність вивчен-
ня етикетки; якщо етикетка “за-
мовчує” деякі відомості, треба 
замислитися, що вона приховує; 
обираємо товар з “прозорою” та 
красномовною етикеткою;
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 � наводить приклади видів етикеток: 
ярлики, наклейки, пакування; ві-
домостей з етикетки про виробника 
(виконавця, продавця): наймену-
вання, адресу, номери телефонів 
тощо; відомостей з етикетки про то-
вар: назву, масу або розмір, з чого 
вироблений товар, важливі термі-
ни тощо; застереження з етикеток 
щодо застосування продукції;
 � робить висновки, що етикетки до-
помагають споживачеві скористати-
ся своїм правом на інформацію

СИМВОЛИ ТА ЗНАКИ

Поняття “символи та знаки”. 
Інформаційна сутність сим-
волів та знаків. Використання 
символів та знаків з метою до-
помогти споживачам отримати 
найповнішу інформацію при 
обмеженні місця її розміщен-
ня.
Дидактична гра “Читаймо 
символи та знаки” (інсце-
нування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � розуміє, що таке символи та зна-
ки;
 � переконується, що на етикетках 
(ярликах, пакуваннях, наклейках), 
особливо невеликих за розміром, не 
вистачає місця написати всю необ-
хідну для споживача інформацію; 
на допомогу приходять символи та 
знаки; деякі символи та знаки пові-
домляють про розташування довід-
кових та інших служб, несуть ко-
рисну інформацію для споживачів;
 � знає та розповідає, що частину ін-
формації для споживача повідомля-
ють символами та знаками замість 
тексту; штрих-коди не є інформа-
цією для споживачів, вони потрібні 
постачальникам та продавцям;
 � наводить приклади символів та 
знаків з етикеток, що “розповіда-
ють” про правильне поводження з 
товаром залежно від його складу, 
матеріалів; знаку “не смітити”, що
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позначає місця розташування сміт-
тєзбірників, де можна викинути 
пакування від використаного това-
ру; розмірів одягу та взуття (що 
включають його власні та декого з 
родичів);
 � робить висновки, що символи та зна-
ки використовують для інформуван-
ня споживачів та економії місця на 
етикетках; “красномовність” деяких 
символів та знаків робить їх зруч-
ними для інформування споживачів 
у громадських місцях (позначки пі-
шохідних та підземних переходів, 
зупинок транспорту тощо)

ПРАВО НА ВИБІР 

Поняття “право на вибір” як 
вільне та свідоме рішення 
споживача про купівлю товару 
чи послуги. Інформація як 
підґрунтя вибору.
Особисті знання споживача як 
основа правильного вибору.
Дидактична гра “Маю пра-
во на гідний вибір” (інсце-
нування життєвих ситуацій, 
пов’язаних з темою та доступ-
них дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке право на ви-
бір;
 � пояснює, що право споживача на 
вибір тісно пов’язане з його пра-
вом на інформацію; скориставшись 
своїм правом на інформацію, спо-
живач вирішує, чи влаштовує його 
той чи інший товар або послуга; 
споживач вільний у своїх рішен-
нях про вибір;
 � дотримує правил, що треба вивчи-
ти всю доступну інформацію перш 
ніж зробити вибір;
 � засвоює, що продавці та виконав-
ці не повинні впливати на вибір 
споживача, нав’язувати йому не-
потрібні товари чи послуги;
 � наводить приклади мотивації спо-
живчого вибору: властивості то-
вару, що відповідають потребам 
споживача; ціна; уподобання та сма-
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ки; довіра до виробника (виконав-
ця, продавця);
 � робить висновки: право на вибір – 
майже королівське право; споживач 
несе відповідальність за свій вибір; 
що більше знань – то ліпший вибір

ПРАВО НА ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКУ 

Поняття “право споживача на 
якість та безпеку”. Законодав-
че встановлення правил щодо 
якості та безпеки споживання. 
Обов’язки виробників, вико-
навців і продавців дотримува-
ти вимог документів. Дотри-
мання споживачами певних 
правил поводження з товаром 
для збереження його якості та 
безпеки при користуванні. 
Дидактична гра “Безпечне 
споживання” (інсценування 
життєвих ситуацій, пов’язаних 
з темою та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке право на 
якість та безпеку;
 � аналізує можливі випадки непра-
вильного використання або збері-
гання товарів споживачами, які 
пов’язані з небезпекою; 
 � орієнтується та пояснює, що 
якість товару виявляється в його 
здатності виконувати ті функції, 
для яких він призначений; якість 
послуги виявляється через робо-
ту, зроблену виконавцем; мережі 
торгівлі (продавці) повинні діяти 
за правилами транспортування, 
зберігання та продажу товару;
 � розуміє, що для забезпечення 
якості та безпеки товарів усі вироб-
ники, виконавці послуг і продавці 
повинні дотримувати певних пра-
вил та обов’язкових вимог згідно 
з документами; споживачі мають 
дотримувати правил пово дження з 
придбаними товарами, щоб збере-
гти їх якість та безпечно користу-
ватися ними;
 � наводить приклади якісних та 
неякісних товарів і послуг; таких, 
що можуть нести небезпеку та/або 
заподіяти шкоду споживачеві;
 � робить висновки, що для забезпе-
чення та збереження якості та без-
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пеки товарів весь життєвий шлях 
речей має супроводжуватися до-
триманням споживачами встанов-
лених правил і норм

ПРАВО НА СПОЖИВЧУ ОСВІТУ 

Поняття “право на споживчу 
освіту”. Системність спожив-
чих знань. Важливість спо-
живчих знань протягом усього 
життя людини. Права спожи-
вачів як основа споживчої ос-
віти. 
Дидактична гра “Споживач 
освічений та неосвічений” 
(інсценування життєвих си-
туацій, пов’язаних з темою та 
доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке право на спо-
живчу освіту;
 � розуміє, щоб бути освіченим, спо-
живачеві потрібні системні знання 
та вміння ними користуватися; у 
багатьох країнах світу діти навча-
ються споживчій грамоті змалку; 
отримані споживачем знання пос-
тійно розширюються через інфор-
мацію та підкріплюються накопи-
ченням практичного досвіду;
 � знає та поділяє споживчі знання 
та навички, потрібні кожній лю-
дині з дитинства протягом всього 
життя; споживча освіта спирається 
на вивчення та застосування прав 
споживачів;
 � наводить приклади споживчої по-
ведінки різних людей, включаючи 
дітей, залежно від їхніх знань та 
власного досвіду; задоволеності 
споживачів товарами та обслуго-
вуванням залежно від знань; важ-
ливості знань своїх законних спо-
живчих прав та їх відстоювання у 
повсякденному житті;
 � робить висновки, що освічений 
споживач не купить неякісний або 
сумнівної якості товар, а у разі не-
вдалої покупки з прихованими не-
доліками знатиме, як правильно
поводитися та захистити себе за-
вдяки набутим знанням
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ПРАВО НА ЗДОРОВЕ ДОВКІЛЛЯ

Поняття “право споживача на 
здорове довкілля”. Необхід-
ність людини жити у чистому 
навколишньому середовищі. 
Вдосконалення засобів вироб-
ництва. Підвищення культури 
споживання.
Дидактична гра “Здорове 
довкілля та наш відпочинок” 
(інсценування життєвих си-
туацій, пов’язаних з темою та 
доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке право на здо-
рове довкілля;
 � пояснює, що людина є частиною 
природи, тому її здоров’я тісно 
пов’язане зі станом довкілля; якіс-
не споживання людей неможливе 
без здійснення їх права на здорове 
довкілля;
 � орієнтується та розповідає про 
взаємозв’язок між поведінкою лю-
дини та станом довкілля; особисту 
відповідальність кожної людини за 
своє ставлення до довкілля;
 � розуміє, що кожна людина своєю 
діяльністю впливає на стан довкіл-
ля; реалізація права споживача на 
здорове довкілля невід’ємна від 
його бережного ставлення до дов-
кілля;
 � наводить приклади техногенного 
забруднення повітря, водоймищ, 
ґрунтів через діяльність люди-
ни; накопичення побутового сміт-
тя, придатності його до утилізації 
(пластик чи скло), практики роз-
поділу при зборі сміття; економного 
використання тепла, води, електро-
енергії, газу тощо; бережного став-
лення до оточуючих речей, місць 
проживання та природи; складових 
культури людини у збереженні дов-
кілля; органічного виробництва та 
органічних продуктів як дружньо-
го існування людини та природи;
 � робить висновки, що здійснення 
права споживача на здорове
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 � довкілля залежить від дій вироб-
ників, виконавців та продавців 
(забруднене повітря, сміття у дво-
рах та на ринках тощо); від самих 
споживачв та їх свідомого вибору 
товару, поводження з ним та від-
повідними наслідками для здоров’я 
людини та довкілля; таким чином 
засоби виробництва треба вдоско-
налювати; культуру споживання 
треба підвищувати

ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

Поняття “право споживача 
на відшкодування збитків”. 
Отримання компенсації за 
заподіяну товарами та послу-
гами шкоду. Відшкодування 
виробниками, виконавцями та 
продавцями витрат та страж-
дань споживачів від неякіс-
них покупок. Знання та вико-
ристання споживачами свого 
права на відшкодування.
Дидактична гра “Не можеш 
повернути якість – поверни 
собі гроші” (інсценування 
життєвих ситуацій, пов’язаних 
з темою та доступних дитині)

Учень (учениця):
 � усвідомлює право споживача на 
відшкодування збитків; 
 � може пояснити, що споживач не 
повинен нести невиправдані ви-
трати та страждати з вини вироб-
ників, виконавців чи продавців; 
мають бути компенсовані витрати 
споживача на придбання товарів 
чи послуг, які виявилися неякісни-
ми та небезпечними з вини вироб-
ника, виконавця чи продавця;
 � володіє навичками отримувати 
чеки, квитки та квитанції як під-
твердження сплати грошей; збері-
гати чеки, квитки та квитанції про-
тягом певного терміну; обстоювати 
надане законом право на компенса-
цію збитків;
 � наводить приклади збитків спожи-
вачів, завданих придбанням та от-
риманням неякісних харчових про-
дуктів: згірклою сметаною, хлібом 
із запеченною мотузкою, шокола-
дом, що розтанув; неякісного одя-
гу (рукава сорочки різної довжини
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довжини), взуття (кеди розвали-
лися після першої гри), іграшок 
(алергійна фарба), меблів (від-
клеєні деталі) тощо; розрекла-
мованих товарів та послуг, що 
не виправдали обіцянок реклами; 
неякісних послуг: туристичних (за-
мість готелю біля моря поселили 
у хатинці “на курячих ніжках”), 
торговельних (цінники не відпові-
дають справжній ціні товару);
 � робить висновки: право спожива-
ча на відшкодування збитків від 
неякісних товарів і послуг визна-
чено у Законі України “Про за-
хист прав споживачів”; знання та 
використання споживачем свого 
законного права на відшкодуван-
ня заподіяної шкоди дозволяє збе-
регти гроші та відстояти людську 
гідність

Вивчення зазначеного курсу здійснюється за навчальними посіб-
никами: “Азбука споживача”. 1, 2 роки навчання (авт.: Н. В. Боро-
дачова, Г. І. Лаврентьєва. – Київ: Інститут споживчих програм, 2007, 
2008, 2009).



ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА 
В УКРАIНСЬКIЙ  

КУЛЬТУРI
1–4 класи

Викладання курсу здійснюється  
з обов’язковим урахуванням бажання батьків  

(письмова згода)

Автори:

ІГУМЕН ЛОНГИН (ЧЕРНУХА) – головний редактор 
“Церковної православної газети”;

Е. БЄЛКІНА – кандидат педагогічних наук, до-
цент, завідувачка кафедри обра-
зотворчого мистецтва та дизайну 
Інституту дошкільної, початкової і 
мистецької освіти Київського місь-
кого педагогічного університету імені 
Б. Д. Грінченка

. .
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процес становлення громадянського суспільства в Україні, праг-
нення до вдосконалення економічної, правової, освітньої, культурної 
сфер життя передбачає утвердження життєустрою країни на засадах 
цінностей і норм високої людяності. 

Майбутнє України безпосередньо залежить від збереження та 
відтворення традиційних християнських моральних цінностей, що за 
своїм змістом співзвучні загальнолюдським, і під впливом яких упро-
довж тисячоліття формувалася культура українського народу. 

Необхідність у цьому продиктована наявністю потужного інфор-
маційного поля, поширення через засоби масової інформації насиль-
ства, страху, аморальності тощо.

З огляду на це, актуальним і своєчасним є запровадження курсів 
духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних за-
кладах. 

Програма курсу “Християнська етика в українській культурі” є 
загальноосвітньою і культурологічною. Вона побудована на засадах 
інтеграції етичного, естетичного та релігійного компонентів у житті 
дитини на основах християнської моралі, традиційної для українсько-
го народу, відповідно до “Національної програми виховання дітей та 
учнівської молоді в Україні”.

Потрібно зауважити, що у сучасній науці існує дві основні тео-
рії походження світу – матеріалістична та креаціоністична. За часів 
тотального атеїзму в нашій державі домінувала перша теорія, що за-
перечувала існування Бога, незважаючи на внутрішні переконання 
багатьох людей. У період демократизації українського суспільства, 
відродження духовних цінностей стала поширюватися креаціоністич-
на теорія (kreator (лат.) – творець), що розглядає світ з погляду 
існування Бога. Автори програми дотримуються другої теорії.

Метою курсу є сприяння духовно-моральному розвиткові дітей і 
прищеплення їм любові до Бога, до ближнього, до України через оз-
найомлення з національними культурними надбаннями, з християнсь-
кими моральними чеснотами: людяністю, милосердям, пошаною до 
батьків і старших, працелюбством, доброчесністю, гостинністю, вдяч-
ністю тощо, які водночас глибоко виявляються в українській культурі 
і за своєю суттю є загальнолюдськими.

Цей процес передбачає такі етапи: отримання інформації (оз-
найомлення з основними чинниками духовного розвитку); формуван-
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ня позитивного ставлення до предмета вивчення; засвоєння матеріалу 
(розуміння важливості дотримання певних етичних норм поведінки): 
формування переконань щодо важливості обраної моделі поведінки; 
бажання і внутрішня потреба наслідування зразкам християнської мо-
ралі; втілення в життя набутих знань.

Завдання

Навчальні:
 � ознайомлення з основними духовно-моральними цінностями, 

поняттями чеснот і гріха, добра і зла, християнськими тради-
ціями в Україні (відповідно до вікових психологічних особли-
востей дітей) на зразках української культури;

 � ознайомлення з правилами та принципами християнської ети-
ки спілкування і стосунків між людьми, з правилами і звичая-
ми доброчесного життя;

 � проведення навчально-виховних заходів для підвищення дитя-
чої готовності до орієнтації в різних життєвих ситуацій, у які 
може потрапити дитина. 

Виховні:
 � допомога учням пізнавати й сприймати морально-етичні цін-

ності та застосовувати їх у своїй поведінці;
 � виховання в дітях християнських рис: любові до Бога, людей, 

Батьківщини, пошани до батьків і старших, працьовитості, здат-
ності долати труднощі, схильності безкорисливо чинити добро; 

 � виховання духовно-моральних і естетичних почуттів. Розвиток 
емпатії та бажання бути потрібним людям. 

Розвивальні:
 � формування емоційно-вольової та когнітивної сфери дитини 

задля якнайкращого відображення її думок, роздумів щодо 
тих життєвих проблем, з якими їй доводиться стикатися;

 � підтримка потреби дитини у самовдосконаленні через розвиток 
її естетичних і духовно-моральних цінностей. Заохочення ди-
тини до роботи над собою (через ігрову діяльність та художню 
творчість).

Основні принципи програми:
 � відповідність основним цінностям і спрямуванням національ-

ної педагогіки;
 � культуровідповідність;
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 � теоцентризм;
 � цілісність;
 � інтегрованість; 
 � наступність й доступність;
 � толерантність;
 � превентивність;
 � життєва смислотворча самодіяльність.

До програми введено категоріальний апарат етичних понять 
(совість, чесноти, гріх, милосердя, доброчинність, відповідальність 
тощо), розкриття яких здійснюється відповідно до вікових психоло-
гічних особливостей учнів з урахуванням поступового розкриття ос-
нов релігійного життя. 

Зміст і структура програми
Навчальний матеріал першого класу структурований за трьома 

темами, які вивчають впродовж усього навчального року в певній 
по слідовності. Що дозволяє поступово ускладнювати і доповнювати 
теми складнішими поняттями. Так, перша тема “Дорога добра” 
розкриває основні моральні вимоги до вчинку, до життя за правила-
ми християнського сумління й чеснот. Ця тема поступово розширює 
усвідомлення учнями необхідності доброчесних стосунків не лише з 
людьми, а щонайголовніше, з Богом як Творцем усього світу. Ось 
чому з цією темою тісно пов’язана тема друга “Божий світ нав-
коло нас”, яка підводить дітей до розуміння мудрого і доцільного 
влаштування світу, створеного Творцем. Цю складнішу для опану-
вання теми учні вивчають протягом різних занять на життєвих при-
кладах з урахуванням власного досвіду. Серед понять цієї теми – і 
перші уявлення про Біблію, про життя й Особу Спасителя – Ісуса 
Христа, ознайомлення з деякими притчами та християнськими свя-
тами. Матеріал подається у розповідях-бесідах, у яких учитель на-
магається долучитися до внутрішнього світу дитини через її власні 
переживання та досвід, який є для неї актуальним і корисним. Друга 
тема є світоглядною і формує у дитини розуміння краси та гармонії 
існування всього живого і, головне, важливості впливу людини на цей 
світ, оточення, своїх рідних та на себе. Тому велика увага тут приді-
ляється саме святам і підготовці до них з виготовленням подарунків, 
підготовкою святкових вистав (виступів з віршами, піснями), відві-
дувань святкових концертів тощо. Третя тема “Україна благо-
словенна” становить певним чином культурологічне підґрунтя всієї 
програми. Можна сказати, що елементи цієї теми притаманні майже 
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всім заняттям, що є характерною ознакою злиття християнської тра-
диції з українською культурною спадщиною. У цій частині певний час 
відведено відомостям з історії християнства в Україні, її сьогодення 
і життя українського народу. Саме у цій темі по-новому звучить по-
няття “Я – моя родина – благословенна земля України”, відбувається 
формування родинних стосунків і пошани до родичів, уславлюються 
наші предки, які мають християнське коріння, християнське мораль-
не виховання і жили за Божими законами. Дітям подаються зразки 
християнського служіння Богові й своєму ближньому, праці задля 
Батьківщини на прикладах визначних діячів історії, культури, зокре-
ма Т. Шевченка.

Програми наступних класів так само мають три тематичні бло-
ки – світоглядний, етичний та культурологічний. Курс 2-го класу на-
зивається “Дорога Милосердя” і спрямований на емоційний розвиток 
дітей. Курс 3-го класу – “Дорога Доброчинності” – має практичний 
характер. Програма 4-го класу має назву “Дорога Мудрості”. Ма-
теріал цього курсу спрямований на розвиток у дітей розсудливості, 
спостережливості та поглибленого, порівняно з попередніми курсами, 
аналізу своїх моральних вчинків і їх наслідків. 
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Перший рік навчання. Дорога Добра
35 годин (1 год на тиждень;  

30 год – основний час, 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ДОРОГА ДОБРА (10 год)
Заняття 1, 2, 6, 13, 21-23, 27, 33-34

1. Дорога Добра
Ознайомлення дітей з поняттям 
добра. Приклади добрих вчин-
ків як шлях до добра. Зв’язок 
добра і краси.
Музичний супровід: Е. Гріг 
“Ранок” із сюїти “Пер Гюнт” 
на початку уроку (фрагмент).
Наприкінці уроку – пісня з 
кінофільму “Дорогою добра” 
(сл. Ю. Ентіна, муз. М. Мін-
кова, у перекладі), фрагмент
2. Правила руху Дорогою 

Добра
Знання і розуміння правил та 
добрих звичаїв для руху До-
рогою Добра.
Музичний супровід: Любов 
Забашта “Людина починається 
з добра”, муз. О. Залевської
6. Коли добро перемагає зло
Гріх як явище в людському 
житті, що псує його. Гріх за-
вдає шкоди самій людині, тим, 
хто оточує її, і навіть навко-
лишньому середовищу.
Музичний супровід: “Захворі-
ло ведмежатко”, муз. О. Вар-
дуліної

Учень (учениця): 
 � має уявлення про можливості за-
стосування правил християнської 
моралі у влас них вчинках;
 � визначає моральне забарвлення 
вчинків літературних героїв та у 
прикладах з життя;
 � називає деякі з основних христи-
янських рис та моральні вчинки 
християн;
 � порівнює вчинки літературних 
героїв із власними та можливими 
прикладами з життя;
 � розуміє потребу вивчати Слово 
Боже і наслідувати зразки христи-
янських чеснот;
 � пояснює певні ознаки доброго і 
поганого, зміст бажаної поведінки 
дитини у ставленні до Бога і до 
ближнього;
 � використовує приклади з життя та 
книжок для підтвердження влас-
них думок; 
 � висловлює особисте ставлення та 
ставлення своїх близьких до хрис-
тиянських цінностей у своєму жит-
ті;
 � характеризує позитивні та негатив-
ні риси людини, яких він хотів би 
набути чи позбутися;
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13. Милосердя. Святий Ми-
колай

Світ потребує доброти і мило-
сердя. Приклад з життя Свято-
го Миколая.
Музичний супровід: українсь-
ка народна пісня “Ой, хто-хто 
Миколая любить”
21. Добрі та погані звички
Вчинки в нашому житті. Звич-
ки – вчинки, які постійно пов-
торюються. Добрі та погані 
вчинки. Боротьба з ліноща-
ми – причиною багатьох по-
ганих звичок. Виховання сили 
волі, наполегливості, старан-
ності, терплячості.
Музичний супровід: “Тра-
вичка”, сл. А. Камінчук, 
муз. Л. Херувимської.
Слухання вірша М. Сингаївсь-
кого “Все із доброго чи злого”
22. Прощення і вибачення
Притча про блудного сина 
(адаптована). Увага дітей при-
вертається до того, як батько 
любить сина і як син покаявся 
перед батьком. Чи вміємо ми 
прощати? Як навчитися про-
щати? Чи вміємо визнавати 
свою провину?
Музичний супровід: Альбі-
ноні Adagio
23. Послух і непослух
Непослух – початок зла на 
землі. Послух – вияв любові й 
довіри. У чому може поляга-
ти наш послух? До кого? (До 
батьків, старших братиків

 � уміє розрізняти добрі та погані 
вчинки, мотиви та наслідки вчин-
ків, а також певні власні вчинки і 
схильності до них;
 � додержує правил духовної безпеки 
в особистому житті (не ображати, не 
засуджувати інших, бути слухняним 
і виконувати доручення, настанови 
батьків і вчителів), правил спілку-
вання з однолітками і старшими; під 
час екскурсій до храму – правил 
поведінки у храмі; під час виконан-
ня творчих робіт – правил безпеки з 
предметами праці; 
 � орієнтується в початкових понят-
тях релігійного життя, релігійної 
символіки; 
 � відтворює певні завдання під час 
музичних пауз і танцювальних та 
ігрових рухів. У ході підготовки 
до святкових вистав виразно від-
творює образи героїв і передає 
емоційне забарвлення події
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та сестричок, учителів та 
інших дорослих, до Бога.)
Музичний супровід: А. Зол-
кін “Багатель” (“Вибрики”), 
Р. Глієр “Колискова”.
Слухання вірша Т. Лисенко 
“Навпакійко”
27. Праця в нашому житті
Значення праці у житті су-
спільства. Праця як турбота 
про ближніх. Необхідність до-
лання лінощів.
Музичний супровід: “Ой, лі-
тає соколонько”, “Грицю, 
Грицю, до роботи”, українські 
народні пісні
33. Вдячність тому, хто дарує 

добро
Важливість вдячності Богу і 
людям. Приклади виявлення 
вдячності.
Музичний супровід: Н. Кузнє-
цова “Романтичний ескіз для 
арфи та саксофона”
34. Підсумковий урок. Чого 

навчилися ми за рік? 
Що дітям найбільше запам’я-
талося за навчальний рік? 
Подякувати дітям за спіль-
ну працю, побажати успіхів 
у навчанні та цікавого і ко-
рисного літнього відпочинку. 
Проведення екскурсії.
Музичний супровід: Пісня “Хто 
любить Україну”, муз. Л. Хе-
рувимської, сл. І. Савицької.
Слухання вірша Н. Рудецької 
“Бог мене любить”
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БОЖИЙ СВІТ НАВКОЛО НАС (14 год)
Заняття 3-5, 7, 10-12, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 32.

3. Божий світ навколо нас
Світ створений чудово і муд-
ро. У світі є Творець, Який 
Своєю любов’ю творить світ і 
турбується про нього. 
Музичний супровід: Р. Глієр 
“Ранок”
4. Людина – чудовий задум 

Творця
Людина як вище творіння 
Бога. Створення людини. Кра-
са людини. Душа – невидима 
частина людини. Краса душі. 
Гармонія людини. Завдання 
людини у житті.
Музичне тло розповіді: Н. Ку-
знєцова “Весняний настрій”; 
П. Чайковський. Концерт для 
фортепіано № 1 (фрагмент І 
частини).
Слухання вірша Л. Ком-
панієць “Від рідної хати”
5. Добро і зло в нашій душі. 
   Совість – голос Божий
Вияви совісті у людини та 
важливе значення совісті для 
нас.
Боротьба між добром і злом у 
нашій душі. Радість від тво-
рення добра.
Приклади контрастних об-
разів у музиці: Л. Працюк “Різ-
двяна пісня”. Е. Гріг “В печері 
гірського короля” (фрагмент 
із сюїти “Пер Гюнт”)

Учень (учениця): 
 � отримує уявлення про деякі істо-
ричні події, важливі для станов-
лення державного, культурного 
та духовного життя України (хре-
щення Київської держави, прав-
ління князів-християн тощо); про 
родинні зв’язки і традиції христи-
янських свят; 
 � визначає зміст релігійних свят 
(їх духовну сутність), значення у 
своєму житті турботи Бога, бать-
ків і найближчих родичів; 
 � називає деякі з основних христи-
янських свят та ознаки їх свят-
кування у родині, ознаки христи-
янських звичаїв в Україні (Святий 
вечір у родинному колі, колядки 
і щедрівки на Різдво Христове, 
освячення води на Хрещення Гос-
поднє, виготовлення писанок і 
крашанок на Великдень, освячен-
ня пасок тощо);
 � порівнює знання про свій рід, ро-
дину зі знаннями інших дітей, ви-
значаючи спільне й відмінне у жит-
ті різних сімей своїх однолітків; 
 � розуміє важливість взаємоповаги 
й любові у родині та між іншими 
людьми, вплив на душу людини 
добрих і поганих учинків; 
 � пояснює, як треба допомагати лю-
дям у різних життєвих ситуаціях 
за законами добра (правилами 
руху Дорогою Добра);
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7. Батьківська любов. Отець 
наш Небесний

Дорогоцінність батьківської 
любові. Вдячність батькам і 
повага до них. Отець Небес-
ний і Його теплота, турбота 
і чуйність до людей – Божих 
дітей. Вшанування Бога та 
вдячність Йому.
Музичний супровід: “Колис-
кова”, сл. О. Залевської
10. Храм – Дім Божий
Значення храму для міста. 
Значення храму для людини. 
Поняття храму людської душі.
Музичний супровід: Пере-
дзвін Лавр ської дзвіниці. 
Слухання вірша Л. Полтави 
“До церкви”
11. Книга у моєму житті. Свя-

та Книга – Біблія
Що таке Біблія, її унікаль-
ність. Біблія як Учитель муд-
рості й добра. Книга, яку 
читають усе життя.
Музичний супровід: “Свята 
Книга”, муз. Л. Херувимської.
Слухання вірша Л. Стебенева 
“Книга”
12. Мої вчителі. Ісус Хрис-

тос – Учитель
Ми – учні. Значення вчителів 
для нас. Пошана до вчителів. 
Чого навчає Ісус Христос. 
Музичний супровід: Ф. Шо-
пен “Вальс”
17. Хрещення Господнє. Хре-

щення у нашому житті
Подія хрещення Ісуса Христа.

 �  використовує знання про гостин-
ність, турботу про ближніх, про 
милосердя та щедрість під час свят 
і у повсякденному житті християн, 
навички в організації дозвілля;
 � висловлює власні думки про 
значення у своєму житті родини і 
рідного краю, про свою любов та 
обов’язки щодо збереження краси 
рідного краю і добрих взаємин між 
членами сім’ї;
 � характеризує ознаки християнсь-
ких і родинних свят, зміст окре-
мих дій та вчинків людей під час 
проведення цих свят;
 � уміє розрізняти свята християнсь-
кі та свята світські (нерелігійні);
 � додержує правил святкуван-
ня релігійних свят, вшанування 
пам’яті померлих, святкування 
визначних по дій у житті країни 
тощо; 
 � орієнтується у змісті свят Свято-
го Миколая, Свят-вечора, Різдва 
Христового, Хрещення Господньо-
го, Стрітення Господнього, Вели-
кого посту, Великодня;
 � готує власноруч подарунки для 
близьких та друзів до свята Різд-
ва, Дня Матері тощо;
 � уміє передати у малюнку за 
допомогою кольору і ліній настрій, 
внутрішній стан
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Значення хрещення в житті 
людини. Святкові традиції.
Музичний супровід: дитяча пі-
сенька “Морозець”, українсь-
ка народна пісня.
Слухання вірша В. Єфаненка 
“Хрещення Ісуса”
20. Свято Стрітення 
Історія зустрічі старця Симео-
на з Христом-Немовлям. Зуст-
річ людини з Богом. Умови 
для нашої зустрічі з Богом.
25. Весна природи і весна 

душі
Весна природи – символ від-
новлення душі людини. Весна 
душі як прагнення людини до 
очищення, бажання стати ліп-
шим. Підготовка до свята Вос-
кресіння Христового.
Музичний супровід: Ф. Ліст 
“Кам панела”.
Слухання вірша Дмитра Пав-
личка “Весна”, Веснянка (на-
родна творчість)
26. Плекати свою душу. При-

тча про сіяча
Євангельська притча про сія-
ча. Порівняння сіяння зерна з 
сіянням у душі слова Божого, 
що закликає всіх до добра. 
Важливість праці над своєю 
душею.
Музичний супровід: “Пісня 
про зернятко”, муз. Л. Хе-
рувимської; П. Чайковський 
“Пролісок”.
Слухання вірша А. Качана 
“Проростай, зерно”
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28. Хліб наш насущний
Хліб гідний нашого подиву як 
плід людської праці. Пошана 
до хліба – пошана до праці 
людської. Подяка Богові за 
хліб щоденний. Добрі вчинки 
як їжа для душі.
Музичний супровід: “Отче 
наш”, хо рове виконання.
Слухання вірша М. Рильсько-
го “Про хліб”
29. Воскресіння – перемога 

добра над злом
Воскресіння Христове – най-
важливіша подія для людства. 
Історія писанки. Великодні 
вітання.
Музичний супровід: “Велик-
день”, муз. Л. Херувимської, 
сл. Р. Завадовича
32. Для чого ми живемо
Життя нам дане, щоб ми тво-
рили добро та раділи цьому.
Музичний супровід: “Зорі”, 
муз. Л. Херувимської,  
сл. В. Чайченка.
Слухання вірша В. Чайченка 
“Зорі”

УКРАЇНА БЛАГОСЛОВЕННА (10 год)
Заняття 8, 9, 14-16, 18, 19, 24, 30, 31.

8. Мої рідні. Моя родина
Рідні – це люди, з якими ми 
починаємо спілкуватися з 
перших днів свого життя, які 
турбуються про нас, які нас 
люблять. Важливість взаємної 
любові в родині. Пошана до 
старших членів родини. 

Учень (учениця):
 � має уявлення про любов Бога до 
людей і до всього живого, про кра-
су та гармонію світу, про Божес-
твенний план створення людини, 
про людську душу та її вияви (де-
які початкові поняття);
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Обов’язки взаємної турботи в 
родині. 
Музичний супровід: “Молит-
ва матері”, муз. Л. Херувим-
ської, сл. Н. Позняк.
Слухання вірша В. Симоненка 
“Я вірив, що краще всього”
9. Наш рід. Ми – християни
Усвідомлення роду як непере-
рвного зв’язку поколінь. Збе-
реження честі роду, його доб-
рих рис. 
Християнська віра – важлива 
риса мого роду і моїх предків. 
Значення віри для життя.
Музичний супровід: “Роде 
наш красний” (2 куплети ук-
раїнської народної пісні)
14. Свято Різдва
Євангельська розповідь про 
народження Ісуса Христа. Зна-
чення свята Різдва для людей
15. Святкування Різдва в Ук-

раїні
Підготовка до розучування з 
дітьми народної вистави “Вер-
теп”, колядок.
Музичний супровід: колядка 
“В Віфлеємі – новина”
16. Свято в нашому домі
Свято як можливість вияву 
турботи, гостинності, щед-
рості. Найважливіші свята 
для християн.
Музичний супровід: “Зелене 
жито, зелене” (українська на-
родна пісня), наприкінці уро-
ку – “Многая літа” сл. Д. Борт-
нянського.

 � визначає образ життя людини і 
правила поведінки людини у світі 
(на прикладі ставлення до приро-
ди, до творів мистецтва, культур-
ного надбання України);
 � характеризує властивості люд-
ської душі, її краси; дію гріха та 
його наслідки в житті людей; 
 � порівнює красу людської душі 
персонажів художніх і мистецьких 
творів та близьких йому людей (з 
власного досвіду);
 � розуміє, як людині треба поводи-
тися за певними законами христи-
янської етики (прощення, вибачен-
ня, послух, милосердя, співчуття, 
вдячність), розуміння совісті як 
голосу Божого, розуміння молитви 
“Отче наш”;
 � пояснює деякі вияви життя душі – 
голос совісті й переживання люди-
ни щодо чужих та своїх поганих і 
добрих вчинків;
 � використовує власний досвід 
релігійного життя для пояснен-
ня християнських світоглядних 
цінностей (берегти і відтворюва-
ти християнські звичаї у сім’ї та 
власному житті, прислухатися до 
голосу совісті), повага до релігій-
них почуттів інших людей;
 � висловлює власні думки щодо по-
ведінки та вчинків людей; 
 � характеризує християнські свя-
та та їх значення для життя душі 
(радість, задоволення, творче під-
несення тощо);
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Слухання вірша Н. Кібець 
“Зима навкруг”
18. Земля наша рідна
Краса і багатство України – в 
її природі, культурі, людях. 
Любов до Батьківщини, важ-
ливість нашої праці для неї.
Слухання віршів П. Воронька 
“Облітав журавель”, А. Ка-
мінчука “Батьківщина”
19. Україна – країна благо-

словенна
Благословення апостола Анд-
рія. Святий князь Володимир. 
Значення Хрещення Руси-Ук-
раїни для нашого народу.
Музичний супровід: “Боже 
Великий Єдиний”, сл. О. Ко-
ниського, муз. М. Лисенка.
Слухання вірша Олени Пчіл-
ки “Маленька українка”
24. Тарас Шевченко в дитин-

стві
Багатство душі поета з дитин-
ства, незважаючи на нелегку 
долю. Постійне прагнення до 
знань і до прекрасного. Мо-
литви малого Тараса. Турбо-
та Т. Шевченка про духовну 
просвіту українців (переклад 
псалмів, “Буквар”).
Музичний супровід: “Зоре моя 
вечірняя”, муз. Я. Степового, 
сл. Т. Шевченка.
Слухання вірша Т. Шевченка 
“Мені тринадцятий минало”

 � уміє розрізняти музичні настрої, 
значення кольорової гами для пе-
редачі різних почуттів і настроїв 
людини, свого власного настрою; 
що подобається, чого хоче досяг-
нути, перші кроки рефлексії (са-
моаналізу);
 � додержує правил духовної безпеки 
щодо негативних духовних явищ 
(не перейматися забобонами);
 � орієнтується в поняттях – Біблія, 
Бог, Ісус Христос Син Божий, 
Дух Святий, Матір Божа, храм, 
християнське свято, притча, де-
які християнські чесноти, гріх, 
святість, благодать;
 � уміє відтворювати в малюнках і 
творчих роботах своє ставлення до 
світу добра і зла, до своїх ближ-
ніх
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30. Краса та багатство вели-
кодніх звичаїв в Україні

Пасхальні звичаї і традиції в 
українській культурі.
Музичний супровід: “Розма-
люю писанку”, муз. Л. Херу-
вимської, сл. Д. Чередничен-
ка.
Слухання віршів Г. Чупринки 
“Великодні дзвони”, Л. Глібо-
ва “Христос Воскрес”
31. Найдорожче у світі – 

мама
Подвиг материнської любові. 
Вдячність дітей мамі.
Музичний супровід: “Молит-
ва за маму”, сл. Р. Завадови-
ча, муз. Л. Херувимської.
Слухання віршів Л. Полтави 
“Є у кожної дитини”, М. Чер-
нявського “Всі уже поснули”
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Другий рік навчання. Дорога милосердя
35 годин (1 год на тиждень;  

30 год – основний, 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учня

ТАЄМНИЦІ НАШОГО СВІТУ (8 год)

1. Таємниці нашого світу
Світ сповнений краси і муд-
рості. Хто створив цей світ? 
Хто Митець такої краси і до-
вершеності всесвіту?
2. Світ – дарунок любові 

Творця
Любов Творця до людини вия-
вилася в тому, що Він створив 
усі умови для того, щоб люди-
на раділа з життя. Та чи вміє-
мо ми користуватися цими да-
рами? Чи цінуємо, бережемо 
і примножуємо їх? Чи вдячні 
ми Тому, Хто подарував нам 
цей світ?
3. Діти Отця Небесного
Бог піклується про людей так 
само, як люблячі батьки пік-
луються про своїх дітей, тому 
ми називаємо Його Отцем 
Небесним. Милосердний Бог 
бажає, щоб і ми були мило-
сердними
4. Світ потребує нашої тур-

боти
Людина покликана дбати про 
природу навколишнього світу, 
яка потребує нашої допомоги 
й любові

Учень (учениця):
 � має уявлення про походження сві-
ту як вияв любові Творця до лю-
дей і до всього живого, про красу і 
гармонію світу, про Божественний 
задум щодо існування світу в добрі 
та злагоді;
 � визначає своє ставлення до навко-
лишнього світу як до дарунка Твор-
ця, що потребує активної участі у 
творінні добрих справ, доброзич-
ливого, милосердного ставлення до 
людей, живої та неживої природи;
 � орієнтується в етичних поняттях: 
совість, чесноти, милосердя, лю-
дяність, доброчинність, вдяч-
ність, відповідальність;
 � порівнює приклади моральних 
вчинків з Біблійних, історичних 
та життєвих оповідей зі своїми 
власними;
 � розуміє потребу наслідувати ліп-
ші зразки християнських чеснот у 
повсякденному житті; важливість 
власної участі у творінні добрих 
справ;
 � пояснює внутрішнє переживання 
серця, голос совісті як підказуван-
ня Бога про те, чи є наші вчинки 
добрими, чи поганими;
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5. Тепло рідної домівки
Родину єднає любов одне до 
одного. У чому може виявля-
тися наша любов до батьків та 
рідних?
6. Дружня родина
Стосунки між братами і сест-
рами. Уміння ділитися одне з 
одним, не ябедничати, піклу-
ватися про молодших, разом 
робити добрі справи
7. Наші маленькі друзі
Як виховати в собі турботли-
ве серце у ставленні до тварин 
і рослин. Не забуваймо, що 
наші менші друзі – не іграш-
ки, що ми відповідаємо за них
8. Краса люблячого серця
Той, хто має у своєму серці 
добро, подолає всі життєві 
негаразди й труднощі, знайде 
справжніх друзів. Перегляд 
мультфільму “Гидке каченя”, 
обговорення головної думки 
про красу люблячого серця, 
про вміння вибачати

 � використовує отримані знання у 
повсякденному житті, у визначен-
ні своєї моральної позиції, у са-
мостійній та колективній творчій 
діяльності;
 � висловлює особисте ставлення та 
ставлення своїх близьких до хрис-
тиянських цінностей у житті своєї 
родини;
 � уміє розрізняти добрі й погані 
вчинки, мотиви вчинків та їхні на-
слідки, а також певні власні звич-
ки та схильність до них;
 � додержує правил духовної безпеки 
у власному житті: прислуховуватися 
до голосу совісті, бути уважним до 
своїх слів та вчинків; не ображати, 
не засуджувати інших; бути слух-
няним і виконувати накази батьків 
і вчителя; уникати сварок, не допус-
кати образ, необдуманих вчинків

УРОКИ ДОБРОЧИННОСТІ (10 год)

9. Справжній друг
Що означає бути справжнім 
другом? Взаємодопомога, до-
помога в біді. Чого ми повин-
ні навчатися одне в одного? 
Яким чином Бог учить нас 
примиренню й прощенню?
10. Серце, сповнене співчуття
Милосердна людина не може 
пройти повз чужу біду.

Учень (учениця):
 � має уявлення про дружні стосунки, 
співчутливе ставлення та повагу до 
інших, подолання лінощів, необхід-
ність наполегливої праці (навчан-
ня); про Божественний задум щодо 
спасіння людей від зла; євангельсь-
ку подію народження Христа;
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Співчуття лікує душу. Допо-
мога іншим – співпраця лю-
дини з Богом
11. Уроки турботливості
Турботливість як уміння по-
долати свої лінощі, вчасно 
прийти на допомогу, виконати 
справу, яку покладено на нас
12. Милостиня заради Христа
Інколи добрі справи потребу-
ють від нас сили волі, коли 
треба подолати внутрішню 
черствість і байдужість. У цьо-
му допомагає нам віра в Бога, 
Який заповідав творити добрі 
справи. Милостиня, яку ми 
творимо заради Бога, зцілює 
наше серце
13. Подарунок від душі
Життя Святого Миколая дає 
нам високі зразки милосердя, 
які діти можуть наслідувати у 
своєму житті. Треба навчити
дітей дбати одне про одного, 
вмінню дарувати й приймати 
дарунки від інших
14. Татове свято
Формування в дітей уяви про 
справжню цінність подарун-
ків, що полягає не стільки у їх 
коштовності, скільки у тому, з 
якими почуттями та побажан-
нями їх готують і дарують
15. Молитва до Святого Ми-

колая
Виховання шанобливого став-
лення до святителя Мико-
лая, народних традицій, що 
пов’язані з його вшануванням

 � орієнтується в поняттях: доброто-
любство, гідність, честь, милости-
ня, безкорисливість, скромність, 
безтурботність, байдужість, ду-
шевна черствість;
 � наводить приклади примирення 
та прощення, співпраці людини з 
Богом, турботливості, милосердя, 
вдячності, дотримання слова, ра-
дості від добре виконаної роботи;
 � визначає своє ставлення до виявів 
турботливості, милосердя, дотри-
мання своїх слів, назву тих чи ін-
ших моральних вчинків; 
 � порівнює свої власні вчинки з 
прикладами моральних вчинків із 
Біблійних, історичних та життєвих 
оповідей;
 � пояснює певні ознаки доброго й 
поганого; яка поведінка є добро-
чесною у ставленні до Бога і ближ-
нього;
 � використовує знання про ті чи 
інші чесноти у повсякденних сто-
сунках з людьми та у визначенні 
своїх вчинків;
 � висловлює власні думки з при-
воду вчинків персонажів біблій-
них оповідей, героїв літературних 
творів, ставлення до власних вчин-
ків;
 � розрізняє власні бажання за їх мо-
ральною чи аморальною спрямо-
ваністю; музичні настрої, значення 
кольорової гами для передачі різ-
них душевних настроїв людини у 
творах мистецтва;
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16. Боже милосердя до лю-
дей. Різдво Христове

Головні події свята Різдва ви-
ражають любов Божу до всіх 
людей та людську вдячність за 
Божий дар спасіння від зла
17. Безкорислива дружба
Дружба як вияв служіння 
ближньому, висоти людського 
духу, сумління у стосунках з 
іншими, душевної щедрості, 
розділення свого сердечно-
го добра для всіх і кожного, 
безмежність почуттів і виявів 
людяності
18. Чесне слово
Дотримання чесного слова 
вимагає почуття гідності й 
правди, поваги до людини, 
сумлінного виконання своїх 
обов’язків.
Недодержання слова, брех-
ливість призводять до образ і 
навіть ворожнечі
19. Справжнє добро. Скром-

ність
Справжнє добро безкорисли-
ве. Людина не повинна роби-
ти добрі справи лише заради 
похвали інших. Скромність – 
уміння не вихвалятися добри-
ми справами
20. За що цінують працю. 

Працелюбність 
Наполеглива праця, сповнена 
терпіння та радості, ніколи не 
залишиться без винагороди. 
Виховання поваги до людсь-
кої праці

 � додержує правил духовної безпе-
ки у виборі між світом добра і зла: 
ніколи не вдаватися до будь-яких 
магічних чи окультних дій для ви-
конання своїх забаганок;
 � уміє використовувати свої знання 
у спілкуванні з друзями, шкіль-
ними товаришами, батьками, вчи-
телями та іншими людьми; відо-
бражати у малюнках та у творчих 
роботах своє ставлення до світу 
добра і зла
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ЛЮБОВ ТВОРИТЬ ЧУДЕСА (10 год)

21. Душевна щедрість
Людина зі щедрим серцем 
не жадібна, не заздрить, не 
радіє з чужого горя, бажає 
усім добра. Така людина має 
багато добрих друзів. Пере-
гляд мультфільму “Казка про 
жадібність”
22. Ласка ласкою озветься
Родина – місце, де закла-
даються найліпші риси ха-
рактеру такі, як піклування, 
терпіння, розуміння, вміння 
прощати, взаємодопомога. 
23. Любов творить чудеса
Любов до інших реалізується 
у справах, коли долається 
егоїзм і виявляється жертов-
ність. Про це свідчить чимало 
життєвих прикладів.
Перегляд та обговорення 
мультфільму за твором В. Ка-
таєва “Цвітик-Семицвітик”
24. Вербна неділя
Євангельська розповідь про 
вхід Ісуса Христа у Єруса-
лим. Маленькі діти прослави-
ли Спасителя, коли Він ішов 
на подвиг задля визволення 
людей від зла.
Народні традиції цього свята

Учень (учениця):
 � має уявлення про такі євангель-
ські події, як вхід Господній у 
Єрусалим, смерть та воскресіння 
Христа, зустріч із жонами-миро-
носицями; про чесноти щедрості, 
прощення, жертовності, сумління, 
наполегливості;
 � визначає зміст релігійних свят (їх 
духовне значення); своє ставлення 
до інших на засадах християнсь-
ких чеснот співчуття, жертовності, 
вдячності;
 � називає приклади доброчинності з 
Біблійних, історичних та казкових 
сюжетів;
 � порівнює своє вміння творити доб-
рі справи з прикладами, що наво-
дять на уроках при слуханні Біб-
лійних оповідей та літературних 
творів;
 � розуміє важливість взаємоповаги 
та любові в родині та між іншими 
людьми, вплив на душу людини 
добрих і поганих вчинків;
 � пояснює необхідність допомагати 
людям у різних життєвих ситуа-
ціях;
 � використовує знання про гостин-
ність, турботу про ближніх, про ми-
лосердя й щедрість під час свят та у 
повсякденному житті християн;
 � висловлює власні думки про зна-
чення родини, рідного краю у своє-
му житті, про свою любов і про свої 
обов’язки щодо збереження краси 
рідного краю і добрих стосунків між 
членами родини;
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25. Воскресіння Христове – 
перемога Божого мило-
сердя над злом

Розповідь про історію хресної 
смерті та Воскресіння Хрис-
та (адаптована). Визволення 
добрих людей (праведників) 
з полону пекла і введення їх 
у Царство Боже
26. Зустрічаємо свято
Народні традиції святкуван-
ня Воскресіння Христового – 
Пасхи. Значення пасхального 
привітання “Христос вос-
крес! – Воістину воскрес!”
Виготовлення пасок, розма-
льовування писанок
27. Священний подвиг захис-

ників Вітчизни
Найбільша у світі любов – це 
віддати своє життя заради 
життя ближніх.
Розповідь про подвиг захис-
ників Вітчизни у роки Другої 
світової війни. Пам’ять – ви-
явлення нашої подяки героям
28. Золоте серце мами
Чи вдячні ми своїм матусям і 
бабусям за любов, ласку, тер-
піння й турботи, якими вони 
оточують нас? Обговорення 
змісту оповідання “Рахунок 
мамі”. 
Жони-мироносиці. Традиція 
привітання жінок у неділю 
жон-мироносиць. Підготовка 
до привітання мам. Виставка 
малюнків

 � характеризує ознаки християнсь-
ких і родинних свят, зміст окре-
мих дій та вчинків людей під час 
проведення цих свят;
 � уміє виконувати народні пісні, 
пов’язані з християнськими тра-
диціями, готуватися до проведен-
ня свят, готувати прості святкові 
страви, виробляти святкові при-
краси та подарунки; зображати на 
малюнках деякі символи христи-
янських свят, передавати в кольо-
рі настрій своєї душі, атмосферу 
свята;
 � орієнтується у поняттях свята 
релігійні, Великий піст, Вербна 
неділя, Великдень (Воскресіння 
Христове)
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29. Вчися творити добро
Будь-яка добра справа потре-
бує сумління, наполегливості, 
витримки, сили духу. Про це 
говорять і Святе Письмо, і на-
родна мудрість. Прикладами 
цього є історичні, легендар-
ні, казкові герої, шлях яких 
дорогою добра та милосердя 
пролягав через випробовуван-
ня
30. Радість від творення доб-

ра
Підсумковий урок. Справжнє 
чудо – творення добра. І в 
кожного з нас є можливість 
творити чудеса. Не треба шу-
кати чогось неможливого, а 
просто творити добро

Третій рік навчання. Дорога Доброчинності
35 години (1 год на тиждень;  

30 год – основний, 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

СВІТ СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДОБРА (8 год)

1. Світ створений для добра
Добро вічне. Зло тимчасове. 
Настане час, коли не буде зла, 
а в усьому – в людях і в нав-
колишньому світі – панувати-
муть мир і злагода
2. Моя родина
Вдячність нашим рідним – 
тим, хто дарує нам добро і 
вчить нас творити добро

Учень (учениця):
 � має уявлення про Божий задум 
щодо існування світу та ролі лю-
дини в ньому; про духовний под-
виг Святих, які у своєму житті 
втілили заповіді Христа;
 � порівнює своє вміння творити 
добрі справи з прикладами, що їх 
наводять на уроках з Біблійних 
оповідей та літературних творів;
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3. Чого повчитися нам у бать-
ків?

Татові сила, розум і тепла 
усмішка; мамині ніжність, 
мудрість і лагідні очі. Бать-
ківська турботливість. Божа 
Заповідь вшанування батьків
4. Моя перша вчителька – 

мама
Чого навчаються у мами син, 
донька? Мама – мій ангел-
охоронець. Сила маминої мо-
литви
5. Золоте правило життя
“Роби іншим так, як би ти 
хотів, щоб робили тобі”. Ус-
відомлення себе в світі. Святі 
послідовники Христа
6-7. Імена людей та імена чес-

нот
З давніх часів за християнсь-
кою традицією імена обира-
ються не лише за красою зву-
чання, а й на честь Святих, які 
носили ці імена. Таким чином, 
Святі стають нашими небесни-
ми покровителями. Що ми 
знаємо про них? Якими чес-
нотами прославилися Святі у 
твоєму житті? Як ми вшано-
вуємо їхню пам’ять? 
8. Духовні чесноти віри, надії, 

любові
Віра дає нам зрозуміти, для 
чого ми живемо в цьому світі, 
надія допомагає подолати жит-
тєві труднощі, любов зігріває 
серця, сповнює життя радістю

 � розуміє важливість роботи над 
собою у формуванні чеснот, необ-
хідність докладання зусиль у ду-
ховній праці;
 � пояснює християнську традицію 
надання імен та святкування іме-
нин; 
 � уміє слухати й аналізувати (на 
певному рівні) фрагменти літе-
ратурних творів, упізнавати зо-
браження Святих на іконах, ство-
рювати нескладні композиції в 
образотворчій діяльності
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УРОКИ ДОБРОЧЕСНОСТІ (22 год)

9. Як стати ліпшим?
Чи хочу я стати ліпшим? Що я 
для цього роблю? Що з цього 
приводу каже Євангеліє?
10. Чесність та брехня
Чесність як повага до ближньо-
го, виконання обіцянки, муж-
ність зізнатися у своїй провині
11-12. Працелюбність і ліно-

щі 
Працелюбність треба вихову-
вати, долаючи небажання, від-
сутність зацікавленості або ви-
нагороди, невміння і пов’язані 
з ними можливі труднощі
13-14. Слухняність та непос-

лух
Слухняність як повага до стар-
ших, які мають більший жит-
тєвий досвід. Що б сталося, 
якби кожен почав робити тіль-
ки те, що йому заманеться?
15. Різдво Христове як вияв 

Божого милосердя і тер-
піння

Христос приніс у цей світ при-
клад милосердя й терпіння. 
Чи можемо ми наслідувати цей 
приклад? Що означає вираз 
“У серці народився Бог”?
16. Терпіння і нетерплячість 
Що означає “працювати над 
собою”? Вміння поставити пе-
ред собою мету (відповідно до 
віку) і зробити все необхідне, 
щоб її досягти. Нетерплячість 
завдає шкоди

Учень (учениця):
 � має уявлення про чесноти та про-
тилежні їм вади такі, як чесність 
і брехня, працелюбність і лінощі, 
слухняність та непослух, терпіння 
й нетерплячість, ввічливість і не-
чемність, вдячність і невдячність, 
турботливість і байдужість, бе-
режливість і недбалість, розсуд-
ливість і нерозсудливість, щед-
рість і жадібність, милосердя й 
жорстокість, хоробрість і боягуз-
тво, скромність і хвалькуватість 
тощо;
 � визначає напрямок своїх вчинків 
на основі знання про ті чи інші 
позитивні або негативні риси люд-
ського характеру;
 � називає приклади доброчинності 
з Біблійних, історичних та казко-
вих сюжетів, чесноти, яких йому 
треба набути; 
 � порівнює добрі й погані вчин-
ки та справи відповідно до знань 
про чесноти; своє вміння творити 
добрі справи з прикладами, що їх 
наводять на уроках з Біблійних 
оповідей та літературних творів;
 � розуміє значення чеснот у житті 
людини, у її ставленні до Бога, 
ближнього, до самої себе; 
 � пояснює важливість доброчин-
ності серед людей та потреби до-
помагати людям у різних життє-
вих ситуаціях; 
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17. Сила тіла і сила духу
У життєвих випробуваннях 
перемагає не той, хто має міц-
не тіло, а той, хто має силу 
духу. Сильнішим стає той, хто 
вчиться керувати собою
18. Ввічливість та нечемність 
Ввічливість дає можливість 
людям ліпше розуміти одне од-
ного, співпрацювати, запобігає 
уникненню непорозумінь
19-20. Вдячність і невдячність
Вдячність цінує працю інших, 
добре ставлення, будь-яку доб-
ру справу, підтримку та пора-
ду. Вдячна людина викликає 
повагу, бажання спілкуватися 
з нею, допомагати. Людина не 
повинна забувати про вдяч-
ність Богові за Його добро та 
любов, а також батькам, учи-
телям, друзям
21. Турботливість і бай-

дужість.
Людина, байдужа до інших, 
стає самотньою. З нею не ба-
жають гратися, спілкуватися, 
мати справи, дружити, тому 
що вона думає лише про себе
22. Бережливість та недба-

лість
Коли Бог створив людей, Він 
заповідав їм дбати про цей світ. 
Про дбайливе ставлення до 
природи, речей (книжок, одя-
гу, іграшок), їжі, здоров’я. Не-
дбалість призводить до безла-
ду, через який людина марнує 
час, інколи здоров’я, можуть

 � використовує знання про чесноти 
та протилежні їм вади у спілку-
ванні з батьками, вчителями, дру-
зями, товаришами, у своєму став-
ленні до Бога;
 � висловлює власні думки про зна-
чення доброчинності в житті роди-
ни, школи, міста, рідного краю;
 � характеризує ознаки християнсь-
ких та родинних свят, зміст окре-
мих дій і вчинків людей під час 
проведення цих свят;
 � орієнтується у визначенні таких 
чеснот і протилежних їм вадах, 
як чесність і брехня, працелюб-
ність і лінощі, слухняність та не-
послух, терпіння й нетерплячість, 
ввічливість і нечемність, вдячність 
та невдячність, турботливість і 
байдужість, бережливість і недба-
лість, розсудливість і нерозсуд-
ливість, щедрість і жадібність, 
милосердя та жорстокість, хоро-
брість і боягузтво, скромність і 
хвалькуватість;
 � уміє аналізувати свої вчинки та 
докладати зусилля до виправлен-
ня тих чи інших недоліків свого 
характеру, зображати на малюн-
ках деякі символи християнських 
свят, передавати у кольорі настрій 
своєї душі, атмосферу свята;
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навіть порушитися взаємини 
між людьми. Необхідно також 
дбати про свою душу, щоб у 
ній не проростав бур’ян зла
23. Розсудливість і нерозсуд-

ливість
Розсудливість – джерело доб-
рочинності. Людина не повинна 
лінуватися розмірковувати над 
своїми вчинками, аналізувати 
їх, щоб обирати ліпше і не до-
пускати зло до розуму та серця
24. Вченість і невігластво
Знання допомагають людині об-
рати правильний шлях у своїх 
справах і вчинках. У світі є 
чимало цікавих речей, знання 
яких збагачує людину, допома-
гає їй стати розумною
25. Щедрість і жадібність
Добрій людині притаманна 
щедрість як чеснота, що ви-
ходить із люблячого серця. 
Щедрість виявляється в умінні 
поділитися з ближнім, розда-
ванні милостині, гостинності, 
вмінні радіти добру іншого, 
відсутності заздрощів
26. Милосердя та жорс-

токість
Милосердна людина поспішає 
на допомогу тим, хто потрапив 
у біду, виявляє чуйність до 
інших, вибачає провини й об-
рази, жаліє усіх. Жорстокість 
виявляється в байдужості до 
чужого горя, а інколи й раді з 
нього, насміханні. Серце кож-
ної людини бачить Бог, і Він 
може зцілити його від зла

 � додержує правил духовної безпе-
ки у власній доброчинності: нама-
гається бути розсудливим, скром-
ним, милосердним, ввічливим, 
вдячним, щедрим, бережливим, 
терплячим і засуджує в собі брех-
ливість, лінощі, жадібність, жорс-
токість, боягузтво, хвалькуватість, 
непослух, байдужість, нечемність, 
недбалість, нерозсудливість, не-
терплячість
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27. Хоробрість і боягузтво
Хоробрість – це чеснота, яка 
виявляється в умінні захища-
ти правду, добро: заступити-
ся за слабшого, взяти на себе 
відповідальність у важливій 
справі (наприклад, у команд-
ній грі), зізнатися чесно у про-
вині. Хоробрості притаманна 
мужність
28. Захисники своєї Батьків-

щини
Приклади героїчних вчинків 
любові до Батьківщини. Ге-
роїзмові притаманна жертов-
ність
29. Скромність і хвальку-

ватість
Християнин розуміє, що талан-
ти та чесноти даруються Богом 
або досягаються не лише люд-
ськими намаганнями, а й за 
Божою допомогою. Тому лю-
дина не повинна вихвалятися 
своїми здібностями й талан-
тами. Хвалькувата людина не 
помічає своїх недоліків, не по-
важає й таланту інших
30. Жити по-християнськи
Що означає жити по-христи-
янськи? Творити добро й пе-
ремагати зло – це не просто, 
але Бог дарує відчуття радості 
після будь-якої доброї справи. 
Дорога Доброчинності веде у 
світ Вічного Добра
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Четвертий рік навчання. Дорога Мудрості
35 годин (1 год на тиждень;  

30 год – основний, 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учня

УРОКИ МУДРОСТІ (8 год)

1. Мудрість несе добро
Мудрість – це вміння розрізня-
ти добро і зло, давати пораду 
самому собі та іншим, знахо-
дити вихід із важких життєвих 
ситуацій, не нехтувати порада-
ми тих, хто має більший жит-
тєвий досвід. Наймудріший 
Учитель – Творець світу
2. Біблія – живоносне джере-

ло мудрості
Свою мудрість Творець зали-
шив у Слові Божому – Свято-
му Письмі, або Біблії. Хто шу-
кає мудрості, той звертається 
до Біблії. Вчимося читати Біб-
лію для дітей
3. Навколишній світ – книга 

Божої Мудрості
Пізнаючи навколишній світ, 
споглядаючи його красу, лю-
дина знаходить у ньому мудрі 
закони, розуміє, що Творцем 
світу, його Будівничим є Бог. 
Світ нагадує нам книгу, ав-
тором якої є Бог. Радість від 
пізнання світу
4. Слово Боже до людини
Небесний Отець бажає добра 
Своїм дітям, тому дає людям

Учень (учениця):
 � отримує уявлення про чесноту 
мудрості, яка, з одного боку, є 
даром Божим, а з другого – над-
банням самої людини; Біблію як 
джерело мудрості; навколишній 
світ як творіння Боже; про людсь-
кі здібності як дар Божий; добро-
чесне ставлення до батьків і вчи-
телів як Заповідь Божу;
 � визначає своє ставлення до пов-
чань Святого Письма, настанов 
мудрих людей, до власних здіб-
ностей і таланту;
 � орієнтується в поняттях: муд-
рість, живоносне джерело, та-
лант, здібність, Божий дар, 
Божа заповідь;
 � порівнює мудрі вчинки з неро-
зумними, результати своєї праці у 
процесі навчання;
 � розуміє потребу наслідувати муд-
рі поради та настанови для уник-
нення життєвих негараздів;
 � аналізує власні вчинки, порів-
нюючи їх із вчинками Біблійних 
оповідей і літературних героїв;
 � пояснює, чому важливо бути слух-
няним, вдячним, чуйним до батьків 
і до тих, хто про нас піклується;
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Свої Заповіді, виконання яких 
допоможе знайти шлях до взає-
морозуміння, поваги, любові 
одне до одного, уникнути жит-
тєвих негараздів, подолати в 
собі негативні риси характеру
5. Мудра людина любить по-

раду
Людина, яка прагне бути муд-
рою, шукає знання і цінує добрі 
поради. Від кого ми чуємо по-
ради? Від батьків, дідусів, ба-
бусь, учителів, старших друзів. 
Чи вміємо ми прислухатися до 
них? Чи не забуваємо дякувати 
за добрі поради?
6. Заповідь злагоди та дов-

голіття. “Шануй батька 
свого і матір свою…” 

У чому виявляється пошана до 
батьків? У слухняності, ціну-
ванні їхньої турботи, чуйності, 
лагідності, вдячності. Бать-
ківське благословення як вдяч-
ність дітям за їх послух. При-
клади здійснення батьківського 
благословення з життєвих іс-
торій та Біблійних оповідей
7. Дари Божої мудрості. Про 

таланти людини, її творчі 
здібності

Піклуючись про людей, Гос-
подь дарує їм різноманітні 
таланти, творчі здібності для 
того, щоб людина могла при-
носити користь іншим. Розви-
ток творчих здібностей потре-
бує праці над собою

 � використовує приклади з власно-
го життя та книжок для підтвер-
дження своїх думок; 
 � висловлює свою думку про бать-
ківське благословення, про вимо-
ги старших до молодших, про на-
слідки непослуху, несправедливе 
покарання;
 � характеризує риси, які йому по-
добаються або не подобаються в 
інших і в собі, яких він хоче на-
бути чи позбутися тощо;
 � уміє розрізняти добрі та погані 
вчинки, мотиви вчинків та їх на-
слідки, а також певні власні звич-
ки та схильність до таких вчин-
ків;
 � додержує правил духовної без-
пеки у власному житті: перш ніж 
щось зробити, треба обміркувати 
своє бажання чи дії; бути уваж-
ним до інших, не ображати, не 
засуджувати; вміти сприймати 
зауваження та поради без образ; 
бути слухняним і виконувати на-
станови батьків і вчителів
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8. Наші провідники у світ 
Мудрості 
(До Дня вчителя)

Радістю для вчителя є спів-
праця з учнями, які виявляють 
зацікавленість до знань, напо-
легливість, прислухаються до 
настанов та порад. Значення 
праці вчителя. Вдячність учи-
телям. Христос – Учитель учи-
телів

 

УРОКИ МУДРОСТІ (10 год)

9. Мудра людина любить пра-
цю

Мудра людина розуміє, що 
без праці неможливо досягну-
ти певної мети, що чесна пра-
ця приносить користь іншим 
і собі, є джерелом радості й 
щастя
10-11. Мудрість зодягається у 

скромність і живе у чисто-
му серці

Мудра людина не вихваляєть-
ся перед іншими, стримана у 
вияві своїх почуттів (не гні-
вається, не вживає поганих 
слів), не замислює нічого зло-
го проти інших
12-13. Святі послідовники 

Христа
Вияв Божої мудрості в лю-
дях, які прийняли Заповіді 
Христові любові до Бога та до 
ближнього на прикладах Свя-
тої Варвари, Святої Катерини, 
Святих княгині Ольги та кня-
зя Володимира

Учень (учениця):
 � має уявлення про чесноти, що 
притаманні мудрій людині: праце-
любність, скромність, стриманість, 
сердечна чистота, терпіння, миро-
творчість, далекоглядність, умін-
ня прощати, чути ближнього; про 
певні історичні події, пов’язані з 
життям Ісуса Христа та Його по-
слідовників;
 � орієнтується в поняттях: подвиг, 
внутрішнє зцілення, внутрішня 
краса, сила слова;
 � може навести приклади вияву Бо-
жественної та людської мудрості; 
внутрішньої краси людини, її 
вчинків; самовідданого служіння 
Богові та людям;
 � визначає своє ставлення до само-
вдосконалення, додержання пра-
вил людських стосунків на хрис-
тиянських засадах; 
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14-15. Свято Різдва Христо-
вого – “Бог Предвічний 
народився…”

Для чого Христос прийшов у 
цей світ? Для того, щоб дати 
людям можливість стати мудрі-
шими, добрішими, звільнитися 
від сил зла, бути гідними сина-
ми та дочками Отця Небесного
16. Мудрість перетворює зле 

серце на добре
Чому князь Володимир відмо-
вився від язичництва? Подвиг 
християн Федора та його сина 
Іванна. Вибір віри князем Во-
лодимиром – Красне сонечко. 
Хрещення Русі
17-18. Мудрість навчає про-

щенню. Терпіння отримує 
винагороду

Мудра людина не тримає зла у 
серці, тому що це зло шкодить, 
перш за все, самій їй (вона на-
віть починає хворіти) і тим, 
хто оточує її (страждає навіть 
навколишній світ). Коли ми з 
терпінням долаємо біль образ, 
тоді серце сповнюється любові 
до всього світу, що і є найви-
щою нагородою
19. Найліпший дар. Мудрість 

царя Соломона
Біблійна оповідь про царя Со-
ломона як приклад людини, 
яка цінує мудрість більше, ніж 
земні багатства
20. Мудрість приносить мир
Мудра людина вміє запобігти 
ворожнечі, примирити тих, хто

 � називає відомі історичні імена де-
яких послідовників Христа; 
 � має уявлення про подвиг христи-
ян Федора та його сина Іванна, 
про пошук князем Володимиром 
віри та хрещення Русі, про ство-
рення алфавіту слов’ян Святими 
Кирилом та Мефодієм;
 � порівнює красу людської душі 
на прикладах персонажів Біблій-
них оповідей і художніх творів, 
а також близьких йому людей (з 
власного досвіду);
 � розуміє, як людині треба поводи-
тися за християнськими законами 
моральності (прощення, вибачен-
ня, послух, милосердя, співчуття, 
вдячність);
 � пояснює зв’язок вчинків з наслід-
ками, внутрішньої та зовнішньої 
краси;
 � використовує власний досвід 
релігійного життя для пояснення 
християнських світоглядних цін-
ностей (відроджувати й берегти 
християнські звичаї у сім’ї та у 
своєму житті);
 � висловлює власні міркування з 
питань поведінки, вчинків і мо-
рального життя;
 � додержує правил духовної безпе-
ки: приділяє увагу своєму внут-
рішньому станові;
 � стежить за своїми словами; звер-
тає увагу на настрій та переживан-
ня ближнього, співчуває в радості 
та в горі;
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посварився, живе у злагоді зі 
своєю совістю
21-22. Мудрість далекоглядна. 

Притча про блудного сина
Далекоглядність мудрої лю-
дини виявляється в тому, що 
вона добре розуміє наслідки 
тих чи інших вчинків, має тер-
піння до інших, сподіваючись, 
що вони стануть ліпшими
23. Сила наших слів
Добре слово зцілює, а зле – 
вбиває. Мудра людина стежить 
за своїми словами. Золоті сло-
ва народної мудрості та Свято-
го Письма
24. Заповіт наших предків
Повчальне слово князя Воло-
димира Мономаха дітям. На-
станови люблячого серця як 
турботливість про блага дітей
25. Внутрішня та зовнішня 

краса людини
Перегляд та обговорення фраг-
ментів мультфільму “Красуня 
та Чудовисько”. Повернення до 
людського образу через внут-
рішнє зцілення серця від зла
26. Воскресіння Христове – 

торжество Божественної 
мудрості

Після того як Адам і Єва пору-
шили Божу заповідь і опини-
лися під владою сил зла, Бог 
не захотів, щоб так було завж-
ди, і замислив, як врятувати 
людей. Воскресіння Христа – 
здійснення цього задуму

 � уміє передавати у малюнках та 
творчих доробках своє ставлен-
ня до світу добра і зла, до своїх 
ближніх, у нескладних сюжетних 
композиціях намагається передати 
враження від екскурсій до храму 
та його внутрішнього і зовнішньо-
го оздоблення
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27-28. Божа й людська мудрість 
у камені та фарбах

Планета Земля – Дім, що його 
створив Бог для людей. Храм 
Божий – творіння людських 
рук як прославлення Бога і 
вдячність Йому. Краса Божого 
світу й краса людської твор-
чості, втілені у камені та фар-
бах. Екскурсія до храму
29. Мудрість чує іншого
Мудра людина вміє слухати, 
прислухатися до думок інших, 
перейматися чужим болем, 
радіти успіхам інших, не чекає 
прохання про допомогу, а по-
спішає першим
30. Навчайся мудрості
Любов до знань і мудрості – 
риса, що притаманна нашому 
народові. Святі брати Кирило 
та Мефодій, учителі слов’ян, з 
радістю ділилися своїми знан-
нями, бажали, щоб перед людь-
ми розкривалася краса Божого 
світу та людської душі

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: “До-
рога добра”, 1 клас (авт. Б. Ю. Огульчанський. – Київ: КМПУ 
ім. Б. Д. Грінченка, АДЕФ КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2006, 
2007); “Дорога милосердя”, 2 клас (авт.: В. Г. Чернуха, Е. В. Бєл-
кіна. – Київ: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007); “Дорога доброчин-
ності”, 3 клас (авт.: Б. Ю. Огульчанський, І. Л. Сіданич. – Київ: 
КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2007); “Дорога мудрості”, 4 клас (авт.: 
В. Г. Чернуха, Е. В. Бєлкіна. – Київ: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 
2007).



  

Х О Р Е О Г РАФ I Я
1–4 класи

Автор

А. ТАРАКАНОВА – завідувачка сектору художньо-ес-
тетичної творчості віділлення вихов-
ної роботи Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністер-
ства освіти і науки України
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У системі художньо-естетичної освіти учнів одне з найважливіших 
місць посідає мистецтво. Дієвим засобом естетичного виховання 
школярів є, зокрема, мистецтво танцю, яке ефективно впливає на 
всебічний розвиток особистості.

Мета хореографічного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах – сприяти естетичному вихованню і фізичному розвиткові 
молодого покоління.

Завдання програми – дати учням початкову хореографічну під-
готовку, виявити нахили дітей і задовольнити їх потребу в руховій 
активності; розвинути почуття ритму, хореографічну виразність, ко-
ординацію рухів і на цій основі виховувати художній смак, уміння 
повноцінно сприймати мистецтво танцю.

Курс за вибором “Хореографія” для 1–4 класів передбачений у 
межах шкільного компонента і розрахований на чотири роки по одній 
годині на тиждень (35 годин на рік).

Зміст та обсяг програми включає такі розділи: “Ритміка”, “Тан-
цювальна азбука” (елементи класичного, народного, бального танців), 
“Танці” (танцювальний репертуар) та вимоги до рівня загальноосвіт-
ньої підготовки учнів.

Особливості організації навчально-виховного процесу
Матеріал пропонованої програми складається з таких розділів: 

“Ритміка”, “Танцювальна азбука” (елементи і вправи класичного на-
родного і бального танців), “Танці” (танцювальний репертуар).

У розділі “Ритміка” представлено ритмічні вправи, музичні ігри, 
музичний матеріал для слухання музики. Окрім того, подано колек-
тивно-порядкові вправи як організувальний компонент для подальшо-
го засвоєння танцювальної лексики та вміння орієнтуватися в залі, а 
згодом на сцені.

“Танцювальна азбука” передбачає вправи екзерсису класичної 
школи танцю, народно-сценічного та українського танців. Пропоно-
вані у розділі вправи сприятимуть формуванню правильної постави, 
координації рухів.

Вправи екзерсису класичного танцю використовують з виховною 
метою. Вони надають тілу і рухам дитини легкості, гнучкості, зміцню-
ють м’язи, що необхідно при виконанні як народних, так і сучасних 
танців. Вправи екзерсису народно-сценічного танцю збагачують техні-
ку, підводячи учнів до правильного виконання танцювальних елемен-
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тів. У розділі подано, крім загальновідомих, елементи рухів і вправ 
українського танцю. Це дає можливість ознайомити учнів з різними 
танцями України, передавати їх характер, фольклорні особливості та 
манеру виконання.

Опановуючи навчально-тренувальні вправи, учні на уроках вчать-
ся створювати і відчувати образи народних танців, осмислено викону-
вати рухи різних видів танцю та їх музичного оформлення.

У розділі “Танці” представлені танцювальні елементи та танці для 
масового виконання. Пропоновані танці можна використовувати як у 
навчанні, так і у проведенні позакласних заходів залежно від конк-
ретних умов.

Кожен урок має включати всі основні розділи програми. Час, від-
ведений на кожний розділ, можна варіювати залежно від теми, мети і 
завдань уроку. Доцільно організувати навчання так, щоб перехід від 
одного виду діяльності до іншого був логічним і природним.
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Перший рік навчання
1 клас

35 годин (1 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

РИТМІКА

Колективно-порядкові й рит-
мічні вправи 
Фігурне марширування: ході-
ння по діагоналі, колу; роз-
ходження парами, четвірками 
тощо.
Розміщення на площині: пере-
шикування з колони у коло, 
у шеренгу, ланцюжок, “рав-
лик”.
Ритмічні вправи: музично-
слухове сприймання твору 
(веселий, спокійний, енергій-
ний, урочистий).
Виражальні засоби музики: 
повільно, швидко, помірно, 
дуже швидко.
Темп музики: на прикладі 
виконання рухів у різних 
темпах

Учень (учениця):
 � орієнтується у просторі в різних 
перешикуваннях;
 � виконує рухи відповідно до рит-
му, що його пропонує музичний 
матеріал;
 � адекватно реагує на розмір та ха-
рактер музичного твору;
 � розуміє, що виражальні засоби 
музики впливають на ритмічну 
структуру танцювального руху

ТАНЦЮВАЛЬНА АЗБУКА 

Вправи біля станка (облич-
чям до станка). 
Позиції рук: підготовча, 1, 2, 3. 
Позиції ніг: 1, 2, 3 (напівви-
воротні). Висування ноги на 
підлозі (батман тандю) вбік, 
вперед, назад з 1, 3 позицій. 
Напівприсідання на двох но-
гах, не відриваючи п’ят від під-

Учень (учениця):
 � засвоює головні вправи на форму-
вання основного положення тан-
цю, який виконується;
 � знає, як підготувати м’язовий апа-
рат до виконання вправ екзерси-
су біля палиці, як закріплювати 
м’язову пам’ять на середині зали 
(без палиці);
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логи (демі пліє) за 1, 2, 3 по-
зиціями. Переведення ноги 
вперед-назад через 1 позицію 
(пасе партер). Напівколовий 
рух ногою за точками із зу-
пинками вперед, вбік, назад 
(демі ронд де жамб партер). 
Піднімання на півпальцях за 
1, 2, 3 позиціями (релеве). 
Перегинання. Положення ноги 
на кісточці вперед і назад (сюр 
ле ку де п’є). 
Вправи на середині зали
Вправи на подальший розвиток 
рівноваги з поступовим перека-
том голови (різні напрями). 
Уклін (для дівчат, хлопців) 
Положення рук: на поясі, за 
край спіднички. Плавний рух 
руками (пор де бра 1, 2). Під-
готовчий рух для переходу з 
однієї ноги на другу (па де 
гаже).
Стрибки на двох ногах: за 
6 позицією (соте)

 � орієнтується в основних позиціях 
(для ніг і рук) для подальшого 
виконання танцювальних вправ і 
елементів

ТАНЦІ 

Танцювальний крок з носка 
(па марше)
Потрійний крок. Підскоки 
(поперемінно). Простий тан-
цювальний крок (веснянка). 
Гуцульський дрібний хід (на 
місці, із просуванням). Па 
польки. Галоп. 
Притупування однією ногою. 
Потрійний притуп. Присядки 
у 1 позицію (для хлопчиків) 
типу “м’ячик”, “жабка”.

Учень (учениця):
 � починає і закінчує танцювальний 
рух із початком і закінченням зву-
чання музичного супроводу;
 � виконує танцювальні рухи, вправи, 
поклони за вимогою педагога
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Танцювальні етюди і тан-
ці будуються на зазначених 
елементах (на зразок “Помі-
няй пару”, “Веселі гуцулята”, 
“Перші кроки” та інші – на 
вибір педагога)

Другий рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

РИТМІКА 

Елементи музичної грамоти і 
ритмічні вправи
Характер, темп, динамічні 
відтінки у музиці, їх переда-
ча через рух; затакт, затактові 
побудови.
Особливості маршу. Танцю-
вальні жанри: вальс, полька, 
галоп. Ознайомлення з музич-
ними розмірами: 2/4, 4/4, 
3/4.

Учень (учениця):
 � виконує усі ритмічні завдання у 
пришвидшеному темпі; реагує на 
побудову музичного твору; 
 � розрізняє музичні розміри; 
 � самостійно виконує вправи танцю-
вального екзерсису, тримаючись 
однією рукою за палицю

ТАНЦЮВАЛЬНА АЗБУКА 

Вправи біля станка (боком). 
Кидки ногою з 1 і 3 позицій 
уперед, вбік, назад (бат-
ман тандю жете). Глибоке 
присідання з відриванням п’ят 
від підлоги (повне пліє). Коло-
вий рух ногою вперед і назад 
за точками (ронд де жамб пар-
тер ан деор і ан дедан). Удари 
ногою по кісточці опорної ноги 
(батман фрапе). Переведення 

Учень (учениця):
 � запам’ятовує назви вправ із систе-
ми класичного танцю, вміє їх ви-
конувати;
 � володіє координацією рухів і 
вправ без опори
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ноги, що виконує рух (пасе), 
підготовка до виконання ві-
рьовочки. Чергові кидки з 
перескоками з однієї ноги на 
другу, вперед, за 6 позицією 
на низьких півпальцях (че-
санка). Згинання до кісточки 
і відривання працюючої ноги у 
вільному положенні вперед на 
3/5 з одночасним підскоком 
на опорній нозі (угинання). 
Вправи на середині зали
Поза круазе (вперед, назад). 
Плавний рух руками (пор де 
бра, три види).
Стрибки: на двох ногах за 1, 
3 позиціями (соте), зі зміною 
ніг під час стрибка (шонжман 
де п’є).

ТАНЦІ

Танцювальні елементи 
Основні положення рук в ук-
раїнському танці: кисті рук 
стиснуті в кулачки, великий 
палець закладений за пройму 
кептаря (дівчина); руки зіг-
нуті у ліктях, лежать ззаду 
на поясі, долонями назовні 
(хлопці). Бігунець. Вірьо-
вочка. Тинок. Вихилясник із 
потрійним притупом. Угинан-
ня. Простий танцювальний біг 
на напівпальцях. Змінний хід 
(російський). Білоруський 
хід (крижачок). Па вальсу 
(у кінці року). Танцювальні 
етюди і танці будують на за-
значених елементах.

Учень (учениця):
 � передає через танцювальні рухи 
зміст і образ музичного твору;
 � має уявлення про музичні розміри, 
якими визначається танцювальний 
жанр;
 � самостійно виконує рухи для під-
готовки суглобо-м’язового апарату 
на продовження формування тан-
цювальних рухів;
 � уміє адекватно до музичного су-
проводу виконувати танцювальні 
вправи;
 � знає основні розбіжності танцю-
вальних елементів українського 
танцю;
 � самостійно визначає рухи, властиві 
російським та білоруським танцям
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Український етюд: Бігу-
нець. Вихилясник. Вірьовоч-
ка. При падання. 
Танці: “Весела полька”, “По 
ягоди”, “Білоруська полька”, 
“Козачок” та інші (на вибір 
педагога)

Третій рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення матеріалу, ви-
вченого раніше, але дещо 
пришвидшують темп – вправи 
виконують у нескладних тан-
цювальних комбінаціях. Крім 
того, додатково вивчають ін-
ший танцювальний матеріал

РИТМІКА 

Елементи музичної грамоти й 
музичні вправи
Ознайомлення з розмірами 
3/8, 6/8, ритмічним рисун-
ком з тріолями, складними 
розмірами. Розширення уяв-
лення про танцювальні жан-
ри: гавот, менует, полонез.

Учень (учениця):
 � відрізняє різноманітні розміри му-
зичного твору;
 � уміє виконувати танцювальні рухи 
відповідно до складних музичних 
розмірів та ритмічного рисунку; 
самостійно визначати танцювальні 
жанри; володіти комплексом вправ 
екзерсису і знає про його форму-
вальне значення

ТАНЦЮВАЛЬНА АЗБУКА 

Вправи біля станка
Повне присідання (пліє). 
П’ята позиція ніг. Підніман-
ня ноги на 90° (релеве лян). 

Учень (учениця):
 � розрізняє вправи екзерсису кла-
сичного танцю від вправ народно-
сценічного танцю;
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Високі кидки ногою вбік, упе-
ред, назад (гранд батман 
жете). Перегинання боком до 
станка вперед, назад. Додатко-
во вивчають вправи з екзерси-
су народно-сценічного танцю. 
Напівприсідання для дівчат і 
повне присідання для хлопців 
за 1, 2, 3, 5 (6) позиціями. Ви-
ведення ноги (носок, каблук, 
носок) із 3 позиції. Вивчають 
окремо у кожному напрямку 
(вбік, вперед, назад) з повер-
ненням у 3, 5 позицію.
Середній батман убік із 3 по-
зиції з ударом об підлогу на-
півпальцями. 
Підготовка до каблучних рухів, 
опорна нога на напівпальцях, 
удар ногою, що виконує рух 
об підлогу за 6 позицією.
Винесення ноги на каблук 
уперед і вбік. Удар усією 
ступнею (у 6 позиції) і ви-
несення ноги на каблук убік. 
Чесанка з поворотом від стан-
ка. Почергові переступання 
опорної ноги на всю ступню, 
тією, що виконує рухи – впе-
ред на ребро каблука, назад 
на півпальці (переступчик). 
Колове ковзання по підлозі 
(погойдування). Похитування 
і уклін уперед, убік, назад із 
переступанням з ноги на ногу 
(угинання погойдуючись).
Вправи на середині зали
Повторення вправ, розучених 
біля станка. Пози 1-го, 2-го і

 � уміє виконувати рухи за позиціями, 
визначеними для народних танців;
 � знає назви вправ; специфіку ви-
конання танцювальних рухів ук-
раїнського танцю; танцювальні 
елементи в манері, визначеній у 
назві танцю (регіональної належ-
ності); 
 � володіє виконавською технікою і 
самостійно виконує танцювальні 
рухи та узго джує їх із пропонова-
ним музичним супроводом;
 � самостійно виконує елементи тан-
ців, танці різного характеру та 
ритму
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3-го арабесок із відриванням 
ноги від підлоги. Плавний 
рух уперед і назад (тан ліє).
Стрибки: скакунець-стрибу-
нець (український). 
Танцювальні елементи 
Шасе (ковзний стрибок), 
крок полонезу, балянсе (по-
хитування), вальс, вальсова 
доріжка, па де буре (дрібні 
переступання), припадання з 
подвійним ударом, вірьовоч-
ка з переступанням, голубець, 
вихилясник з угинанням, за-
літний крок; для хлопців: 
присядка, розніжка, гусячий 
хід, повзунець. Поворот на 
півпальцях (типу сутеню). 
Поворот на двох припаданнях

ТАНЦІ 

Танцювальні комбінації буду-
ються на зазначених елементах. 
Російський етюд: тради-
ційний російський хід, при-
падання (бічний хід, прості 
оплески, присядки).
Українські етюди: “Гуцуля-
та” – приставний крок (впра-
во, вліво), чесанка, пересту-
пання на високих півпальцях. 
“Ліричний” – простий танцю-
вальний крок із розведенням 
рук, крок веснянки, бічна 
доріжка, присядки. 
Танці: “Вальс дружби”, “Баль-
ний гопак”, “Ковзанярі”, “Па де 
грас”, “Наддністрянка” та інші 
масові танці, які виконують на 
шкільних ранках, святах



161

Четвертий рік навчання
4 клас

35 годин (1 год на тиждень)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

Повторення вивчених вправ, 
але у значно пришвидшеному 
темпі й у різних комбінаціях.
Додатково розучують інший 
танцювальний матеріал

РИТМІКА 

Елементи музичної грамоти й 
ритмічні вправи. Системати-
зація знань з музичної грамо-
ти і зв’язок руху з музикою. 
Танцювальні жанри.

Учень (учениця):
 � орієнтується в обсязі матеріалу, 
опанованого за чотири роки;
 � виконує характерні особливості 
танців різного похо дження, ре-
гіонів України

ТАНЦЮВАЛЬНА АЗБУКА 

Вправи біля станка 
Кидок ноги на носок з відри-
ванням від підлоги (батман 
піке). Плавні згинання ноги в 
коліні у положенні ступні на 
кісточці в усіх трьох напрям-
ках на 45° (батман фондю). 
Високі кидки (гранд батман 
жете). Ковзний рух ноги в 
усіх трьох напрямках з відри-
ванням її на 45°, 90° (девелопе). 
Додатково вивчають вправи з 
тренажу народно-сценічного 
танцю. Повне присідання за 1, 
2, 3, 5 позиціями.
Виведення ноги (батман тан-
дю) з 1 позиції вперед, убік, 
назад, із переведенням ноги з 
носка на каблук і назад на но-

 � має уявлення про роль хореографії 
у житті людини та особистому жит-
ті учня; назви всіх танцювальних 
вправ, рухів, танців, що вивчали, 
навчаючись у початковій школі;
 � практично використовує набуті 
знання у різних видах хореогра-
фічної діяльності;
 � уміє виразно, ритмічно, правильно 
і вільно виконувати нескладні тан-
цювальні композиції, сучасні ма-
сові танці; аналізувати, оцінювати, 
порівнювати виконання танців різ-
ного походження, форми, стилю та 
спрямування
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сок з додаванням напівприсі-
дання при поверненні у вихід-
ну позицію
Вправи на середині зали
Кидки на 25–30°. Ковзний рух 
ноги з відриванням її у трьох 
напрямах на 45° (девелопе). 
Різке девелопе на 45° у комбі-
нації з підготовкою до вірьо-
вочки. 
Погойдування з поворотом від 
станка або до станка, з опус-
канням на коліно. Крок з уги-
нанням на праву ногу вперед 
у схрещене положення і під-
німання зігнутої ноги назад, 
після чого ліву ногу підводять 
на півпальці ззаду правої, яка 
у витягнутому положенні під-
німають уперед. Упадання з 
угинанням. Прикарпатський 
переступчик. Переступчик з 
підскоком у прямому поло-
женні. Переступчик навхрест. 
Дрібушки (для хлопців). Крок 
“Аркана”. 
Стрибок із зігнутими ногами 
(підошва до підошви). Гайдук-
круч. Мітелочка. Розтяжка. 
Виконання вправ, розучених 
біля станка. Їх можуть вико-
нувати в положенні круазе й 
ефасе

ТАНЦІ 

Танцювальні елементи 
Змінний хід з кидком ноги на-
зад. Припадання з подвійним 
ударом. Вірьовочка з пересту-
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панням на півпальцях. По-
двійна вірьовочка. Підготовчі 
рухи для виконання дрібу-
шок. Ключ затактовий. Дріб з 
підскоком (із синкопою).
Основні рухи прикарпатських 
і закарпатських танців. Ос-
новний хід “Гуцулки”. Основ-
ний хід “Аркана”, чесанка, 
поворот на місці, по одному в 
парі. Бічний гуцульський хід. 
Бічний хід танцю “Аркан”. 
Бічний закарпатський хід. 
Російський етюд: традицій-
ний російський хід, перший 
вид дрібної ходи, бічний хід, 
прості оплески.
Український етюд: заліт-
ний крок, бічний хід, присяд-
ка проста і вбік. 
Матроський етюд: хід мат-
роського танцю, вірьовочка, 
присядка бічна, розтяжка. 
Танці: “Гуцулка”, “Українсь-
кий ліричний”, “Фігурний 
вальс”, “Сударушка”. Крім 
того, вивчають різні танцю-
вальні комбінації для обра-
них хореографічних постано-
вок, масові (сезонні) танці, 
які можна виконувати під час 
проведення різноманітних по-
зашкільних заходів



  

ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРI I
3-4 класи

Автори:

А. СЕДЕРЕВІЧЕНЕ – завідувачка навчально-мето-
дичного кабінету початкової освіти 
Київського обласного інституту піс-
лядипломної освіти педагогічних кад-
рів;

Л. НИВИДОМА – вчитель математики Королівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступе-
нів Макарівського району Київської 
області

. .
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму курсу за вибором “Елементи геометрії” розробле-
но відповідно до завдань освітньої галузі “Математика” Держав-
ного стандарту початкової загальної освіти та з урахуванням вимог 
чинної програми з математики (автори: Богданович М., Кочина Л., 
Листопад Н., Шпакова В. Математика: Програми для середньої 
загальноосвітньої школи. 1–4 класи. – Київ: Початкова школа, 2006).

В основу програми “Елементи геометрії” покладено цілісну систе-
му геометричної підготовки учнів. Головною метою курсу “Елементи 
геометрії” є забезпечення цілісності здійснення геометричної пропе-
девтики знань учнів початкових класів. 

Основні завдання курсу:

 � формувати загальнонавчальні вміння і навички учнів, уміння 
планувати свої дії;

 � формувати просторові уявлення молодших школярів;
 � систематично забезпечувати геометричну пропедевтику;
 � цілеспрямовано розвивати уміння аналізувати, синтезувати, 

оцінювати, порівнювати, моделювати;
 � активізувати пізнавальну діяльність учнів;
 � розвивати інтелектуальні й творчі здібності;
 � створювати умови для активної розумової діяльності;
 � розвивати пізнавальні здібності школярів (пам’ять, увагу, 

мислення, математичне мовлення тощо).

Програму побудовано за блочним принципом. 
Змістове наповнення розділів програми складають теми:
І. Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості 

(51 год).
1. Початкові поняття геометрії (6 год).
2. Кут і його елементи. Позначення кутів (9 год). 
3. Паралельні та перпендикулярні прямі (5 год).
4. Трикутник (8 год).
5. Центральна й осьова симетрії (5 год). 
6. Чотирикутники та їх властивості (6 год). 
7. Площі фігур (6 год). 
8. Коло і круг. Задачі на побудову (6 год).

ІІ. Просторові геометричні фігури та їх елементи (14 год).
Навчальний матеріал програми структурований за темами, які 

вивчають упродовж двох років у певній послідовності, дозволяючи у 
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такий спосіб поступово ускладнювати і доповнювати одна одну склад-
нішими поняттями. Гнучка система реалізації завдань курсу забез-
печує умови для інтелектуального розвитку особистості молодшого 
школяра. Створення оптимального навчального середовища сприяє 
формуванню творчо орієнтованої особистості з нестандартними підхо-
дами до розв’язання проблем і самостійністю суджень.

Особливістю вивчення курсу “Елементи геометрії” є інтегрований 
підхід до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших 
школярів. Геометрія є одним з опорних предметів шкільного курсу, 
взаємопов’язаним з вивченням інших суміжних дисциплін, зокрема 
креслення, фізики, хімії, інформатики, географії та предметів худож-
ньо-естетичного напряму – образотворчого мистецтва, трудового на-
вчання.

Програмою не передбачено ґрунтовне вивчення означень та дове-
дення тих чи інших тверджень, формул тощо. Діти повинні навчитися 
розпізнавати геометричні фігури на малюнках, моделях, у навколиш-
ньому середовищі, оволодіти елементарними графічними вміннями. 
Теми, взяті у квадратні дужки, є не обов’язковими для засвоєння. До-
цільним є використання на заняттях моделей, а також їх виготовлен-
ня (вирізання з картону плоских і стереометричних розгорток фігур), 
що сприяє розвиткові просторової уяви учнів, уміння моделювати.

Курс пропонується для вивчення учнями 3-4 класів за рахунок го-
дин варіативної частини навчального плану. Розподіл годин на вивчен-
ня окремих тем умовний і може коригуватися за бажанням учителя. 

До програми розроблено мультимедійний супровід у формі пре-
зентацій.
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Перший рік навчання
3 клас 

35 годин (1 год на тиждень; 2 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НА ПЛОЩИНІ  
ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ (51 год)

1. Початкові поняття геомет-
рії (6 год)

Площина, точка, пряма, відрі-
зок, промінь. Порівняння і 
вимірювання від різків.
Основна мета: формувати 
наочне уявлення про основні 
геометричні поняття та одини-
ці вимірювання

Учень (учениця):

 � зображує схематично геометричні 
фігури на площині;
 � зображує та позначає відрізки;
 � вимірює довжину відрізка та крес-
лить відрізки заданої довжини

2. Кут і його елементи. По-
значення кутів (9 год)

Кут. Види кутів. 
Порівняння і вимірювання ку-
тів. Бісектриса кута.
Основна мета: формувати на-
очне уявлення про кут, бісек-
трису кута, одиниці вимірю-
вання кутів

Учень (учениця):

 � будує і позначає кути;
 � розпізнає гострі, прямі, тупі 
кути;
 � вимірює за допомогою транспорти-
ра і будує кути заданої величини;
 � будує за допомогою транспортира 
бісектрису кута

3. Паралельні та перпендику-
лярні прямі (5 год)

Паралельні прямі.
Перпендикулярні прямі.
Основна мета: формувати на-
очне уявлення про паралельні 
та перпендикулярні прямі

Учень (учениця):

 � розпізнає та називає паралельні 
та перпендикулярні прямі;
 � зображує схематично (за допомо-
гою косинця і лінійки) паралельні 
та перпендикулярні прямі

4. Трикутник (8 год)
Трикутник. Види трикутників.
Периметр трикутника.
Основна мета: формувати на-
очне уявлення про трикутник,

Учень (учениця):
 � розпізнає трикутник та знає його 
види (рівносторонній, різносто-
ронній, рівнобедрений, прямокут-
ний, тупокутний);
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поняття “периметр трикутни-
ка”

 � будує трикутник за допомогою 
лінійки та позначає його;
 � обчислює периметр трикутника

5. Центральна й осьова си-
метрії (5 год)

Осьова симетрія у природі й 
техніці. Центральна симетрія 
у природі й техніці. 
Основна мета: формувати 
наочне уявлення про осьову і 
центральну симетрії, їх вико-
ристання людиною та відобра-
ження в природі

Учень (учениця):

 � розпізнає у розміщенні предметів 
навколишнього середовища осьову 
і центральну симетрії

 
Другий рік навчання

4 клас 
35 годин (1 год на тиждень; 3 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

6. Чотирикутники та їх влас-
тивості (6 год)

Прямокутник. Периметр пря-
мокутника. Квадрат. Пери-
метр квадрата. Паралелограм, 
ромб, трапеція [їх периметр].
Основна мета: формувати 
наочне уявлення про чотири-
кутник, види чотирикутників; 
формувати навички побудови, 
вимірювання, обчислення пе-
риметра чотирикутників (за 
допомогою формули)

Учень (учениця):

 � розпізнає чотирикутник і його 
види (прямокутник, квадрат, па-
ралелограм, ромб, трапеція);
 � будує вказані види чотирикутни-
ків та позначає їх літерами ла-
тинського алфавіту;
 � виконує необхідні вимірювання та 
обчислює за формулою периметр 
(паралелограма, ромба, трапеції)

7. Площі фігур (6 год)
Площа прямокутника.
Площа квадрата.
Площа трикутника

Учень (учениця):
 � виконує необхідні вимірювання 
та обчислює за формулою площу 
прямокутника, квадрата (парале-
лограма, ромба, трапеції);
 � обчислює площу трикутника
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8. Задачі на побудову (6 год)
Коло і круг. Побудова кута, 
рівного даному. Побудова бі-
сектриси кута. Побудова три-
кутника за трьома сторонами. 
Побудова серединного перпен-
дикуляра.
Поділ відрізка навпіл.
Основна мета: формувати 
навички користування крес-
лярським приладдям (цир-
кулем, олівцем, лінійкою, 
косинцем); розвивати уяву, 
мислення, заохочувати до най-
простіших міркувань, висунен-
ня гіпотез

Учень (учениця):
 � будує за допомогою циркуля коло, 
круг;
 � будує за допомогою циркуля і 
лінійки кут, рівний даному;
 � будує за допомогою циркуля і 
лінійки серединний перпендику-
ляр;
 � ділить за допомогою циркуля і 
лінійки даний відрізок навпіл;
 � будує за допомогою циркуля і 
лінійки бісектрису кута, трикут-
ник за трьома сторонами

ПРОСТОРОВІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТИ  
(14 год)

Куб. Елементи куба (верши-
ни, грані, ребра).
Прямокутний паралелепіпед 
(вер шини, грані, ребра, осно-
ва, висота). Призма (вершини, 
грані, ребра, основа). Пірамі-
да (вершина, грані, ребра, ос-
нова, висота). Циліндр (бічна 
поверхня, основа, висота). Ко-
нус (вершина, основа, висота). 
Куля, сфера (центр, радіус, пе-
рерізи площиною).
Основна мета: формувати уяв-
лення про просторові фігури та 
їхні складові, сприяти розвит-
кові просторової уяви, образ-
ного мислення, вміння бачити 
у просторовій фігурі планімет-
ричні фігури як її складові; роз-
вивати навички моделювання

Учень (учениця):

 � розпізнає та називає просторові 
фігури, знає їхні складові й пока-
зує їх на моделях;
 � вимірює та обчислює за формулою 
площі поверхонь та об’єми;
 � будує розгортки багатогранників



  

ПРАВА ДИТИНИ
1–4 класи

Автори:

А. МОВЧУН – кандидат педагогічних наук, заступник 
директора Університетського коле джу 
Київського міського педагогічного уні-
верситету імені Б. Д. Грінченка, до-
цент кафедри теорії початкової освіти, 
індивідуального навчання і методик 
викладання дисциплін гуманітарного 
циклу;

Л. ХАРСІКА – вчитель початкових класів Калинівської 
середньої школи Броварського району 
Київської області, учитель-методист
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Споконвіку найсвятішим обов’язком дорослих було піклування 
про дітей. Проте минуло не одне тисячоліття, поки людство усвідомило 
необхідність прийняття законів, які б охороняли дитину, її життя та 
індивідуальність.

Лише на початку ХХ ст. (1948) Генеральна Асамблея Організації 
Об’єднаних Націй проголосила один із найголовніших правозахис-
них документів – Загальну декларацію прав людини. Цей документ 
визнав гідність і цінність усіх людей, визначив основні права кожної 
людини. Та ще деякий час вважалося, що дитина не потребує окремих 
прав, адже вона захищена в родині. 

У 1959 році Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію 
прав дитини, у якій було проголошено десять принципів захисту ді-
тей. Наступним етапом правового захисту дітей стала Конвенція про 
права дитини, прийнята 1989 року на 44 сесії Генеральної Асамблеї 
ООН. Україна підписала цей документ у 1990 році.

Дбаючи про виконання Декларації, того самого року на Всесвіт-
ній зустрічі політичих лідерів було ухвалено важливий міжнародний 
документ ХХІ ст. – “Декларацію про виживання, захист і розвиток 
дітей”, а також “План дій з виконання Декларації”.

Керівники держав визначили коло проблем, що їх мають 
розв’язувати країни світу, щоб забезпечити кожній дитині щасливе 
майбутнє. Ці проблеми глобальні:

 � щодня багато дітей світу перебувають у небезпеці, стражда-
ють, стають жертвами війни та насильства;

 � мільйони дітей страждають від економічної кризи – від голо-
ду, втрати домівки, від епідемій і неграмотності, від руйнації 
навколишнього середовища;

 � щодня 40 тис. дітей помирають через недоїдання і хвороби, 
у тому числі через синдром набутого імунодефіциту (СНІД), 
через відсутність чистої води, через погані санітарні умови, а 
також від наслідків, пов’язаних з проблемою наркоманії.

В Україні Конвенція ООН про права дитини набрала чинності з 
27 вересня 1991 року. Згідно з Конвенцією, наша держава ухвалила 
низку законів на захист дітей (“Про охорону дитинства”, “Про попе-
редження насильства в сім’ї” тощо).

Процес розбудови правової держави і формування громадянського 
суспільства в сучасній Україні потребує виховання компетентних, від-
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повідальних, свідомих громадян. Молодому поколінню українців треба 
знати свої права, вміти їх обстоювати, спираючись на норми права і по-
ложення закону, шукати істину за допомогою цих знань і життєвого до-
свіду в складному світі суспільних перебудов. Тож становлення правової 
свідомості – один з основних напрямів формування громадянина. 

Базовим етапом соціального становлення особистості є молодший 
шкільний вік. Саме в цьому віці у дітей формуються основи соціаль-
ної адаптації і життєвої компетентності, свідоме ставлення до себе, 
оточення та довкілля. 

Прилучення молодших школярів до правової культури збагачує 
їхнє духовне життя. Водночас знання ними своїх прав та обов’язків 
розширює можливості їх реалізації, зокрема, й у власних інтересах. 
Моральні та правові норми дозволяють упорядкувати стосунки між 
школярами, поведінку учня. Діти визначають, що дозволено, а що 
заборонено, як необхідно діяти в тій чи іншій життєвій ситуації. Пра-
вове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську ак-
тивність молодших школярів. 

Вивчення сучасної ситуації в Україні (2008) щодо реального ста-
новища дітей і забезпечення їхніх прав відповідно до Конвенції ООН 
про права дитини показало низький рівень не лише дотримання прав 
дітей, а й знання самими дітьми своїх прав. Від 9 до 28 % дітей навіть 
не чули про ті права, що їх гарантує Конвенція ООН. Найменш відо-
мим було право на захист від втручання в особисте життя (28 %), пра-
во на захист від інформації, що шкодить їхньому добробуту (22 %), 
на захист від викрадання (21 %), від важкої небезпечної праці (21 %), 
від сексуальної експлуатації (21 %), право на освіту (12 %), право 
дітей-сиріт та дітей-інвалідів на особливу турботу (11 %).

Опитування показало, що прав дітей не дотримують. Половина 
опитаних дітей вважають себе незахищеними від жорстокості, знущан-
ня, брутального поводження, від уживання наркотиків, від примусу 
до підневільної, непосильної, надмірної чи небезпечної праці. Тож 
актуальність вивчення предмета “Права дитини” виправдана часом.

Мета і завдання курсу
Головною метою вивчення предмета є ознайомлення молодших 

школярів із правами дитини, що їх гарантує Конвенція ООН, сприян-
ня осмисленню ними найважливіших гарантованих державою законів 
на захист дітей, формуванню правового світогляду учнів, розумінню 
прав і свобод людини, розвитку ціннісних орієнтирів, ідеалів та пе-
реконань.
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Курс “Права дитини” у школі першого ступеня формуватиме у 
дітей молодшого шкільного віку правову культуру, що складається 
передусім зі свідомого ставлення до своїх прав та обов’язків, поваги 
до законів і правил людського співжиття, готовності дотримувати їх.

Введення цього курсу розвиватиме в молодших школярів почуття 
гідності, розуміння своїх людських обов’язків, усвідомлення свого 
місця в житті суспільства, можливостей у реалізації своїх прав та 
свобод.

Вивчення курсу сприятиме усвідомленню необхідності розбудови 
правової держави, вихованню в учнів необхідності дотримання пра-
вових обов’язків як важливої умови профілактики правопорушень і 
шкідливих звичок.

Складники цієї загальної мети реалізуються такими завданнями:

 � стимулювати пізнавальний інтерес до правових знань та мо-
ральних цінностей;

 � допомогти молодшим школярам засвоїти основний обсяг знань 
про права дитини;

 � сприяти всебічному розвиткові, духовному збагаченню особис-
тості молодшого школяра, його правової культури;

 � збагачувати досвід моральних і правових взаємин з однолітка-
ми, батьками, вчителями та іншими людьми;

 � удосконалювати вміння власного правового захисту, самооцін-
ки власних вчинків;

 � формувати потребу поважати права і свободи інших людей;
 � привчати до толерантності й чуйності, дружелюбності й мило-

сердя у взаєминах із людьми;
 � виховувати соціально активну особистість, здатну з повагою 

ставитися до людей, розуміти значення життя як найвищої 
цінності;

 � виховувати в учнів повагу до держави і права, розуміння не-
обхідності дотримання вимог законів;

 � формувати в учнів уявлення про права і свободи дитини, праг-
нення втілювати ці права в дійсність;

 � допомогти школярам засвоїти елементарний обсяг правознав-
чих понять і термінів, необхідних для аналізу і розуміння пра-
вових та моральних норм; 

 � виховувати моральні якості особистості (почуття власної гід-
ності, поваги до себе і людей, вимогливість, відповідальність, 
негативне ставлення до приниження, зневажливе ставлення, 
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протест проти будь-яких проявів насильства, впевненість у 
собі, віра в добро, справедливість, уміння захистити свою гід-
ність);

 � формувати навички життя в спільноті, вміння коригувати свою 
поведінку, змінювати її у правильному напрямі, вміння некон-
фліктного розв’язання проблем.

У результаті опанування курсу учні 1–4 класу мають засвоїти такі 
морально-правові поняття: права людини; права дитини; честь, гід-
ність, совість, обов’язок, відповідальність, справедливість.

Особливості структури та змісту програми
Програмою передбачено вивчення курсу “Права дитини” в  

1–4 класах загальноосвітніх навчальних закладів за варіативною 
складовою навчального робочого плану школи першого ступеня.

Програма побудована за принципом поступового розширення пра-
вових знань на основі ознайомлення та осмислення статей Конвенції 
ООН про права дитини та Закону України про охорону дитинства.

Учні отримуватимуть знання про права дитини, можливості їх ре-
алізації у взаємозв’язку із розумінням та повагою до прав і свобод 
іншої людини.

Курс “Права дитини” є логічним продовженням таких навчальних 
предметів, як: “Я і Україна”, “Основи здоров’я”, і є пропедевтичним 
до предметів “Правознавство”, “Етика”, що їх вивчають у 5–9 кла-
сах.

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти 
програмою передбачено формування ключових компетентностей, які 
сприятимуть усвідомленню суті взаємовідносин людини і суспільства, 
засвоєнню загальнолюдських ціннісних орієнтирів, правових норм 
поведінки.

З цією метою до кожної теми розроблено вимоги до рівня навчаль-
них досягнень учнів.

Особливості організації навчально-виховного процесу
Курс “Права дитини” 1–4 класи рекомендовано для використання 

у навчально-виховному процесі школи першого ступеня за рахунок 
годин варіативної частини робочого навчального плану навчального 
закладу, а також інтегрування у предмети інваріантної складової, зок-
рема у зміст курсу “Я і Україна”.

Методична реалізація змісту курсу “Права дитини” потребує гнуч-
кого підходу до визначення цілей, структури уроків, добору методів 
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і прийомів організації навчальної діяльності молодших школярів. 
У процесі вивчення курсу обов’язкове використання різних форм 
навчальної діяльності, як-от: розповідь, бесіда, гра тощо. Доречними 
будуть дискусії, обговорення художніх творів, реальних ситуацій із 
застосуванням правових норм, складання документів для місцевого 
використання (наприклад, “Кодексу честі” для свого класу, “Шкіль-
ної конституції” для своєї школи тощо). У 3-4 класах доцільним буде 
проведення спеціального анкетування на початку та в кінці вивчення 
курсу. У 1-2 класах анкетування можна замінити усним опитуван-
ням. 

В основу курсу “Права дитини” в 3-4 класах рекомендуємо по-
класти читання і правовий аналіз книги С. Гавриша “Маленькі історії 
про великі істини. Права та свободи дитини”. Розповіді-історії цієї 
книги допоможуть учням усвідомити найважливіші статті Конвенції 
про права дитини, а вчителеві – формувати активну життєву позицію 
молодших школярів, їхню повагу до прав та свобод людини і грома-
дянина.
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Перший рік навчання
1 клас

35 годин (1 год на тиждень; 9 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів 

БАТЬКІВЩИНА МОЯ – УКРАЇНА! (2 год)

Що таке Батьківщина?
Рідна земля. Рідний народ. 
Рідна домівка

Учень (учениця):
 � розуміє поняття: Батьківщина, 
держава, Україна, символи дер-
жави, столиця, народ, закон;

Символи нашої держави
Прапор, Герб, Гімн – роз-
повіді про походження

Учень (учениця):
 � вміє виконувати Гімн України;
 � усвідомлює необхідність шанува-
ти символи держави;
 � запам’ятовує імена і прізвища 
керівників держави

МИ – ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ (8 год)

Я – людина
Моє ім’я. Право дитини на 
життя, ім’я та громадянство. 
Що я думаю про себе? Що 
про мене думають інші люди 
(мої близькі та родичі)? Як 
я до них ставлюся? Як вони 
ставляться до мене? Мої мрії 
та бажання

Учень (учениця):
 � розуміє поняття: людина, дитина, 
учень, громадянин, сім’я, родина, 
народ, товариш, друг;
 � знає, яку роль в житті людини 
відіграє її ім’я

Моя родина і я
Склад сім’ї. Родина, взаємо-
стосунки між її членами. 
Родинні цінності. Права та 
обов’язки членів родини. Ро-
динні взаємини. Розв’язання 
проблем, конфліктів у сім’ї. 
Право дитини на проживання 
із сім’єю

Учень (учениця):
 � розповідає про сім’ю, родину та її 
членів, про сімейні свята;
 � наводить приклади розв’язання сі-
мейних проблем і конфліктів
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Мої друзі
Товариш, друг. Правила то-
варишування. Стосунки між 
друзями. Конфлікти між дру-
зями. Розв’язання конфліктів. 
Взаємодопомога та взаємопід-
тримка

Учень (учениця):
 � знає, що таке взаємодопомога і 
взаємопідтримка;
 � розуміє правила товаришування;
 � намагається дотримувати правила 
товаришування

Резервний час (3 год)

ЛЮДИНА У СВІТІ ПРАВИЛ (7 год)

За якими правилами живуть 
люди в суспільстві? 
Правила доброчинності. Що 
означає бути доброзичливим?
Справедливість – основа пра-
вил поведінки.
Що таке аморальні вчинки? 
(Хамство, образлива поведін-
ка, слова, що принижують 
людину.)
Що таке “закон”? Хто ухва-
лює закони? 
Конституція – Основний За-
кон держави. Чому необхідні 
закони? 
Обов’язки учнів. Правила по-
ведінки в школі

Учень (учениця):
 � усвідомлює, що таке правила, за-
кони, розуміє необхідність їх ви-
конання;
 � знає і намагається дотримувати 
конкретних правил поведінки в 
сім’ї, в школі;
 � розуміє, які вчинки заборонені 
мораллю і законом;
 � уміє оцінювати свої вчинки і дії 
інших людей з погляду дотриман-
ня правил поведінки; 
 � уміє обирати спосіб поведінки від-
повідно до життєвих обставин

Резервний час (3 год)

ПРАВА ДИТИНИ ТА ЇХ ЗАХИСТ (9 год)

Права людини. Хто і як за-
хищає права людини? Права 
дітей та їх захисники.
Право на свободу, честь і гід-
ність.
Як захистити себе від погано-
го ставлення?
Що означає право на охорону 
здоров’я?

Учень (учениця):

 � усвідомлює, що таке права дити-
ни, поважає права інших дітей;
 � розуміє, куди може звернутися 
дитина за захистом своїх прав;
 � прагне виконувати свої обов’язки: 
добре вчитися, корисно й цікаво
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Як дбати про своє здоров’я?
Право на безпечне довкілля. 
Чому треба берегти приро-
ду? Як природа впливає на 
здоров’я людини?
Право на достатній життєвий 
рівень.
Жорстокість та насильство – 
забороняються.
Право на освіту. Ти в школі, 
щоб отримати знання.
Як захищати свої права? До-
кументи, у яких записано пра-
ва дитини. Хто захищає права 
дитини? (Організації, що сто-
ять на захисті прав дитини.)
Підсумковий урок “Дітям – 
щасливе дитинство”

організовувати своє дозвілля, во-
лодіти навичками особистої гігіє-
ни; обслуговувати себе в побуті;

 � негативно ставиться до проявів аг-
ресії, жорстокості;

 � висловлює своє розуміння щасли-
вого дитинства

Резервний час (3 год)

Другий рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень; 8 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу 
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів 

ТИ – ГРОМАДЯНИН ВІЛЬНОЇ УКРАЇНИ (6 год)

Наша батьківщина – Україна
Герб, Прапор, Гімн України. 
Норми поведінки при вико-
нанні гімну; винесенні, підні-
манні прапора.
День народження нашої де-
ржави. Головне свято Украї-
ни. Народна педагогіка про 
ставлення до держави, до рід-
ної землі

Учень (учениця):
 � пояснює поняття: Батьківщина, 
держава Україна, символи держа-
ви, столиця, народ, громадянин;
 � розрізняє державну символіку;
 � знає Гімн України; норми поведін-
ки при виконанні гімну, винесенні 
прапора;
 � усвідомлює необхідність шанувати 
символи держави
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Міцна сім’я – міцна держава
Сімейні традиції та цінності. 
Родинні взаємини.
Взаємні права та обов’язки 
батьків і дітей. Як держава за-
хищає права дитини в сім’ї?

Учень (учениця):
 � знає, що таке сім’я, родина;
 � визначає потреби та інтереси сім’ї, 
права та обов’язки членів родини, 
свої обов’язки члена родини;
 � пояснює, чому права й обов’язки 
батьків і дітей є взаємними;
 � наводить приклади розв’язання сі-
мейних конфліктів

Моя школа
Правила шкільного життя. 
Права й обов’язки учнів. Клас 
як колектив. Самоврядуван-
ня в класі. Шкільні справи. 
Товаришування в класі. Кон-
флікти у класі та шляхи їх 
розв’язання

Учень (учениця):
 � розповідає, яку роль у житті лю-
дини відіграє школа; 
 � пояснює правила, за якими живе 
школа, права й обов’язки учнів;
 � наводить приклади розв’язання 
проблемних і конфліктних ситуа-
цій у класі

Резервний час (3 год)

ПРАВИЛА І ЗАКОНИ В СУСПІЛЬСТВІ І В ТВОЄМУ ЖИТТІ 
(12 год)

Що таке правила та як вони 
виникають? 
Які правила існують у сус-
пільстві?

Для чого встановлюють пра-
вила? 

Учень (учениця): 

 � пояснює, що таке правила, як вони 
виникають, розуміє необхідність 
їх дотримання;
 � наводить приклади різнних правил 
та де вони діють

Моральні цінності українсь-
кого народу
Народні звичаї і традиції. 
Любов до праці. Гостинність. 
Доброзичливість і щирість у 
взаєминах із людьми.

Вічна книга – Біблія
Християнська мораль. Божі 
заповіді

Учень (учениця): 
 � розуміє поняття: мораль, амораль-
ність, закон, правопорушення; 
 � розуміє, які вчинки заборонені 
мораллю і законом;
 � розуміє роль знань про моральну 
поведінку в житті людини;
 � наводить приклади з усної народ-
ної творчості про перемогу добра 
над злом
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Твори добро
Доброчинність – основне пра-
вило співжиття. Взаємовідно-
шення добра і зла.
Проблеми подолання зла.
Закони в житті людей
Закон і люди. Як приймають-
ся закони. Яка поведінка є 
правомірною? Що таке право-
порушення? Коли і як людина 
відповідає за правопорушен-
ня?

 � уміє оцінювати свої вчинки і дії 
інших людей з погляду дотриман-
ня правил поведінки; 
 � вміє обирати спосіб поведінки від-
повідно до життєвих обставин;
 � розуміє роль самовиховання пози-
тивних звичок, їх цінність

Резервний час (3 год)

ТИ – ЛЮДИНА, ОТЖЕ, МАЄШ ПРАВА (8 год)

Права дітей та їх захисники.
Життя людини – найвища 
цінність
Дати людині гідність – це 
дати їй все! Чому життєво не-
обхідно мати самоповагу?
Здоров’я людини – найбільше 
багатство.
Вік живи – вік учись.
Правильно жити – означає 
працювати.
Як захищати свої права? За-
кон України “Про охорону 
дитинства”. Організації, які 
стоять назахисті прав дитини. 
Соціально-психологічна служ-
ба “Телефон довіри”  

Учень (учениця):
 � пояснює, що таке права дитини, 
поважає права своїх ровесників, 
інших людей;
 � розуміє, куди може звернутися 
дитина за захистом своїх прав;
 � прагне виконувати свої обов’язки: 
вчитися, організовувати своє до-
звілля, володіти навичками осо-
бистої гігієни; обслуговувати себе 
у побуті;
 � розуміє потребу виконувати Пра-
вила для учнів, підтримувати по-
рядок у класі, школі, мікрорайоні, 
районі;
 � негативно ставиться до проявів аг-
ресії, жорстокості

ПІДСУМКОВИЙ УРОК  
“КОЖНА ДИТИНА МАЄ ГІДНІСТЬ…” (1 год)

Резервний час (2 год)
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Третій рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень; 9 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів 

ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ – ЛЮДИНА (9 год) 

Документи, що захищають 
права дитини. Декларація про 
права дитини. Закон України 
“Про попередження насиль-
ства в сім’ї”.
Право дитини на життя.
Розповідь С. Гавриша “За вог-
нем”.
Право дитини на ім’я та гро-
мадянство.
Право дитини на гідність. 
Розповідь С. Гавриша “Країна 
Скіфія”.
Право вільно висловлювати 
свої погляди та думки

Учень (учениця):
 � називає міжнародні документи та 
закони України з прав дитини; 
 � розуміє значення захисту прав ди-
тини в Україні і в світі;
 � виявляє цікавість до правових 
знань;
 � пояснює поняття: людина, дити-
на, громадянин, особис тість, гід-
ність;
 � розуміє, яку роль відіграє в житті 
людини її ім’я;
 � прагне чинити гідні вчинки;
 � вміє обстоювати власні погляди та 
поважати чужі

ЗДОБУДЕШ ОСВІТУ – ПОБАЧИШ БІЛЬШЕ СВІТУ (6 год)

Право дитини на забезпечення 
інтересів та розвиток здібнос-
тей.
Розповідь С. Гавриша “Суха 
квітка”.

Право дитини на освіту, на 
вибір навчального закладу 
і навчання рідною мовою. 
Розповідь С. Гавриша “Спів 
солов’я”.
Моя школа – найліпша

Учень (учениця):

 � знає і вміє пояснювати окремі по-
ложення документів з прав дитини, 
що захищають право на освіту;
 � вміє визначати свої здібності та 
інтереси;
 � визначає роль школи у власному 
житті, поважає учасників навчаль-
но-виховного процесу;
 � пояснює правила, за якими живе 
школа, права й обов’язки шко-
лярів;
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 � розвиває бажання здобувати знан-
ня, вміння вчитися;
 � знає, у яких шкільних справах мо-
жуть брати участь учні, як плану-
вати й організовувати шкільні спра-
ви, як робити школу успішною

Резервний час (3 год)

УСІ ЛЮДИ РІВНІ І ВІЛЬНІ У СВОЇЙ ГІДНОСТІ І ПРАВАХ  
(9 год)

Право дитини мати рівні з усі-
ма права і можливості. 
Розповідь С. Гавриша “Сім 
лицарських чеснот”.
Право дитини на особливий 
захист і допомогу держави. 
Розповідь С. Гавриша “Різд-
вяний кошик”.
Право дитини на охорону 
здоров’я. Розповідь С. Гаври-
ша “Країна мрії”.
Право дитини на користуван-
ня благами соціального забез-
печення.
Право дитини на виховання в 
сім’ї, на захист і піклування, 
які є необхідними для її доб-
робуту. Розповідь С. Гавриша 
“Старий меч” (передмова).
Право дитини бути собою, 
право на захист гідності, на 
захист від образи. Розповідь 
С. Гавриша “Старий меч”

Учень (учениця):

 � пояснює, чому різні люди є рівни-
ми у правах;
 � наводить приклади з прочитаного 
про рівність і нерівність людей;
 � розрізняє та пояснює відмінність 
між потребами і бажаннями;
 � визначає пріоритетні потреби й 
обґрунтовує свій вибір;
 � уміє стримувати безглузді бажан-
ня і вчинки;
 � прагне виробляти тверду волю, 
вміння керувати собою;
 � знає, на яких засадах формується 
та як функціонує сім’я;
 � визначає потреби та інтереси сім’ї, 
права й обов’язки членів родини, 
як вирішують сімейні проблеми та 
конфлікти;
 � прагне оберігати своє здоров’я та 
здоров’я рідних і близьких лю-
дей;
 � розповідає про родинні традиції 
та сімейні цінності; 
 � вміє обстоювати власні погляди та 
поважати чужі;
 � цінує власну гідність і поважає 
гідність інших людей
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Резервний час (3 год)

ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ПРАВ (2 год)

Узагальнення знань про права 
дитини

Учень (учениця):
 � називає основні права дитини;
 � вміє пояснювати окремі положен-
ня документів з прав дитини;
 � знає, які люди й організації по-
кликані захищати права і свободи 
людини;
 � вміє обирати спосіб поведінки від-
повідно до життєвих обставин;
 � розуміє роль самовиховання пози-
тивних звичок, їх цінність

Резервний час (3 год)

Четвертий рік навчання
4 клас

35 годин (1 год на тиждень; 9 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу 
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів 

КОЖНА ДИТИНА МАЄ ПРАВО… (4 год)

Право дитини на вільний ви-
бір професії, на розвиток осо-
бистих талантів і здібностей. 
Розповідь С. Гавриша “Слоне-
ня Гунда”.

Право дитини на освіту. Роз-
повідь С. Гавриша “Полюван-
ня князівни Анни”

Учень (учениця):
 � розуміє зміст права на освіту в 
Україні та важливість його для 
дитини;
 � розуміє взаємозв’язок прав та 
обов’язків;
 � уміє визначати свої здібності та 
інтереси;
 � вміє оцінювати свої навчальні до-
сягнення, вміння;
 � розвиває бажання здобувати знан-
ня, вміння вчитися;
 � усвідомлює своє право на вибір 
професії



184

Резервний час (3 год)

ЗНАЙ СВОЇ ПРАВА (13 год)

Право на в’їзд у країну або 
виїзд з неї з метою возз’єднання 
сім’ї, на отримання статусу бі-
женця. 
Розповідь С. Гавриша “Бра-
ти”.
Право дитини на особисту сво-
боду, на захист від незаконно-
го переміщення (вивезення за 
кордон, викрадення, торгівля 
та контрабанда дітьми).
Розповідь С. Гавриша “За 
ясиром”.
Правовий захист дітей без сі-
мей. Розповідь С. Гавриша 
“Козак Василь”.
Право дитини на працю, до якої 
вона здатна. Розповідь С. Гав-
риша “Чумацький шлях”.
Право дитини на проживання 
в сім’ї та на піклування бать-
ків.
Розповідь С. Гавриша “Соба-
че життя”.
Право дитини на захист від ек-
сплуатації. Розповідь С. Гав-
риша “Мандрівник”.
Я і моя сім’я

Учень (учениця):
 � вміє пояснювати окремі положен-
ня міжнародних документів та за-
конів України про права дитини;

 � оцінює необхідність захисту прав 
дитини у своїй країні та у світі;
 � пояснює, в чому цінність сім’ї;
 � пояснює, чому права та обов’язки 
батьків і дітей є взаємними; 
 � наводить приклади окремих прав 
батьків і дітей;

 � розуміє важливість праці;
 � усвідомлює свій обов’язок вносити 
посильну працю як член родини;
 � виявляє піклування про своїх рід-
них та близьких;

 � усвідомлює своє право на захист 
від експлуатації;
 � цінує наявність родини;
 � дбає про позитивний мікроклімат 
у сім’ї

Резервний час (3 год)

ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ І ЧЕСНОТИ (7 год)

Дитинство – особливий період 
життя людини. Документи, 
що захищають права дитини. 
Розповідь С. Гавриша “Чес-
ноти лицаря XXI століття” 
(I частина).

Учень (учениця):
 � називає міжнародні документи та 
закони України з прав дитини; 
 � розуміє значення захисту прав ди-
тини в Україні і в світі;
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Право дитини на отримання 
інформації про свої права. 
Розповідь С. Гавриша “Чес-
ноти лицаря XXI століття” 
(II частина).
Як отримати правову допомо-
гу.
Загальнолюдські цінності. До-
тримання прав і норм життя. 
Розповідь С. Гавриша “Чес-
ноти лицаря XXI століття” 
(IIІ частина)

 � знає, як отримати інформацію про 
способи захисту своїх прав та за-
конних інтересів, які організації 
покликані захищати права дити-
ни;
 � виділяє найважливіші цінності 
людського суспільства;
 � прагне втілювати в життя цінності 
свободи, справедливості, рівності, 
гідності, гуманності;
 � вміє обирати спосіб поведінки від-
повідно до життєвих обставин

ПОДОРОЖ У КРАЇНУ ПРАВ (2 год)

Декларація про виживання, 
захист і розвиток дітей.
Узагальнення та систематиза-
ція знань учнів про права ди-
тини

Учень (учениця):
 � розуміє сутність прав дитини;
 � виявляє цікавість до правових 
знань;
 � оцінює необхідність захисту прав 
дитини і виконання нею своїх 
обов’язків;
 � пояснює положення документів 
про права дитини;
 � розуміє значення виховання пра-
вової самосвідомості, позитивних 
звичок, їх цінність

Резервний час (3 год)

В основу уроків “Права дитини” в 3-4 класах доцільно покласти 
читання і правовий аналіз посібника С. Б. Гавриша “Маленькі історії 
про великі істини. Права та свободи дитини” (Харків: Ранок, 2004, 
2006); “Права дитини”. Робочі зошити для учнів 3, 4 класів (авт. 
А. І. Мовчун. – Харків: Ранок, 2004, 2006.)



  

ЦIКАВА  
ЕКОНОМIКА

Початковий  
курс  економ ічних  знань

2–4 класи

Автор

Л. КАШУБА – старший викладач кафедри дошкільної 
і початкової освіти Кіровоградського 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені В. Сухомлин-
ського
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчального курсу “Цікава економіка” з початкових ос-
нов економічних знань розроблена відповідно до Державного стан-
дарту початкової загальної освіти та ґрунтується на положеннях 
Концепції загальної середньої освіти. Це перший етап цілісного про-
екту економічної освіти в Україні.

Мета початкового курсу навчання економіки в початковій школі – 
сприяти формуванню в учнів потреби до пізнання світу і людини в 
ньому як біологічної та соціальної істоти; формуванню економічного 
мислення і вихованню культури поведінки в умовах ринкового су-
спільства; засвоєнню духовних цінностей у різноманітних сферах: ко-
мунікативній, пізнавальній, екологічній, моральній, діяльнісно-вольо-
вій, емоційній, естетичній.

Реалізація цієї мети можлива за умови розв’язання таких аспек-
тів: понятійно-економічного, морально-етичного та розвитку 
початкового економічного мислення молодших школярів.

Понятійно-економічний аспект ознайомлює учнів з поняттями, 
близькими їх життєвому досвідові, які відповідають віковим можли-
востям.

Морально-етичний аспект містить оцінку економічних понять, 
відносин, стимулює формування раціональної та морально виправда-
ної економічної поведінки з позиції етичного спрямування.

Окреслено цілі пропонованої програми – це освітні, розвивальні, ви-
ховні. Розв’язання їх можливе за реалізації таких конкретних завдань:

 � ознайомлення молодших школярів з основами економічних іс-
тин, понять, категорій, явищ, процесів, про які вони дізнають-
ся з навколишнього життя, зі світом людей, їхніми потребами 
та способами задоволення цих потреб;

 � зацікавлення учнів з доступними для них економічними 
взаємозв’язками;

 � набуття початкових практичних навичок культури споживання 
в умовах ринкових відносин;

 � створення бази для подальшого вивчення економіки;
 � формування конкурентноспроможної особистості.

Програма зорієнтована на активне використання діяльнісного під-
ходу до навчання учнів. Значна роль у ній відводиться методам ак-
тивного навчання, які прогнозують розвиток у школярів здібностей 
спостерігати, порівнювати, аналізувати і зіставляти, встановлювати 



188

зв’язки, пояснювати характер побаченого, класифікувати, системати-
зувати, робити узагальнення та висновки тощо.

У програмі передбачено використання рольових, дидактичних та 
ейдетичних ігор, дискусій, літературного та енциклопедійного ма-
теріалу, екскурсій, залучення засобів образотворчого мистецтва, та-
кож організацію фронтальної, парної та групової роботи учнів.

Курс економіки для учнів початкових класів пов’язаний з мате-
матикою, логікою, образотворчим мистецтвом, ОБЖД, природознав-
ством, розвитком мовлення. Вивчення основ економіки буде ефектив-
нішим якщо проводитимуться інтегровані уроки.

Програма розрахована на 34 години на рік.
Основні принципи побудови програми – це науковість, посту-

повість, неперервність, послідовність, доступність, зв’язок із життям.
Перший етап (2 клас) дає інформацію про навколишній економіч-

ний простір, формує первинну економічну культуру, пов’язує вивчен-
ня цього курсу з іншими навчальними предметами.

Другий етап (3 клас) повторює матеріал першого етапу, розширює 
економічний світогляд учнів. Практичний матеріал розвиває логічну 
послідовність прийняття економічних рішень; сприяє усвідомленню 
зв’язків між людьми, які існують в економічному суспільстві.

Третій етап (4 клас) закріплює матеріал першого і другого ета-
пів; розкриває способи організації господарського життя суспільства. 
Практичний матеріал навчає робити самостійний вибір, мотивувати 
його, прогнозувати наслідки обраного рішення.

Основні методичні прийоми навчання молодших школярів почат-
кового курсу економіки: 

 � інформація про елементарні економічні поняття й терміни;
 � спостереження за доступними для дітей економічними відноси-

нами між людьми в сім’ї, класі, школі, суспільстві;
 � мотивація економічної діяльності людей на основі головних 

економічних принципів і законів;
 � застосування цікавих для дітей вправ на усвідомлення й за-

кріплення знань, умінь і навичок, на розвиток економічного 
мислення;

 � практичне застосування набутих знань, умінь і навичок;
 � діагностування рівня засвоєння навчального матеріалу (тесту-

вання з метою контролю, самоконтролю та взаємоконтролю);
 � обговорення та аргументування життєвих чи ігрових ситуацій 

з погляду економічних правил взаємодії;
 � використання міжпредметних зв’язків. 



189

Учні початкових класів внаслідок цілеспрямованої, системної ро-
боти педагога мають володіти такими групами компетентностей, як: 
комунікативно-мовленнєві, соціальні, інформаційні, самовдоскона-
ленні, які сприятимуть формуванню в них практичних умінь і нави-
чок орієнтування у ринковій економіці, ринкових процесах.

Компетенції Очікувані результати

Комунікативно-
мовленнєві

Учень (учениця):
 � розвиває уміння спілкуватися з членами гурт-
ка, педагогом, вихователем, однолітками, ін-
шими оточуючими людьми, дотримуючись при 
цьому толерантного ставлення до гуртківців; 
не повторюючи раніше висловлених думок то-
варишів; аргументуючи власні спостереження; 
спокійно сприймає критичні зауваження і са-
мостійно оцінює власні вчинки та вчинки од-
нолітків, інших людей;
 � розвиває зв’язне мовлення;
 � вміє чітко, лаконічно відповідати на запитан-
ня та аргументує відповіді;
 � грамотно і каліграфічно записує відповіді, 
тести, розгадує кросворди, ребуси;
 � пов’язує вивчений матеріал з математики, 
мови, природознавства, ОБЖД, образотвор-
чого мистецтва та економіки

соціальні Учень (учениця):
 � знає економічні закони розвитку суспільства;
 � спостерігає за економічним розвитком місце-
вості, де живуть; України;
 � володіє економічними термінами та може їх 
пояснити;
 � помічає, передбачає негативний вплив вироб-
ництва на довкілля; 
 � економно використовує природні ресурси;
 � здійснює природоохоронну діяльність;
 � займає активну життєву позицію в суспільстві;
 � розуміє важливість правильного вибору май-
бутньої професії
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інформаційні Учень (учениця):
 � уміє здобувати будь-яку інформацію, завдяки 
ознайомленню з різними джерелами (газети, 
книги, комп’ютер);
 � уміє перевіряти отриману інформацію за до-
помогою власних спостережень у довкіллі; 
 � уміє обговорювати у колі однолітків питання 
щодо пошуку позитивних або негативних під-
тверджень;
 � користується посібником “Цікава економіка” 
для здобуття потрібної інформації;
 � уміє здійснювати моніторинг економічних 
об’єктів, вести рекламну та менеджерську 
діяльність

самовдосконалені Учень (учениця):
 � уміє спостерігати, порівнювати, передбачати, 
узагальнювати, систематизувати, встановлю-
вати економічні зв’язки;
 � здійснює самоаналіз власної діяльності та 
діяльності інших підприємств;
 � розподіляє власний сімейний бюджет;
 � прагне до самоосвіти;
 � використовує критичні зауваження на свою 
адресу з метою самовдосконалення;
 � планує власну бізнесову діяльність та визна-
чати її напрямки

 
Набуття учнями зазначених умінь і навичок сприятиме:
- особистому розвиткові учнів;
- розширенню економічних уявлень про навколишній світ і власне 

місце в ньому;
- усвідомленню економічних зв’язків, процесів, явищ;
- дотриманню правил та норм поведінки в суспільстві;
- формуванню інтересів до майбутньої професії;
- полегшенню адаптації школярів у соціумі.

 



191

Перший рік навчання
2 клас. Я та економіка. Введення в економіку 
35 годин (1 год на тиждень; 1 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ЩО ВИВЧАЄ НАУКА ЕКОНОМІКА? (4 год)

Що дає мені та моїй сім’ї еко-
номіка?
Малюємо: підприємство, з 
яким пов’язані мої батьки.
Екскурсія на підприємство.
Узагальнювальний урок-дис-
кусія “Що потрібно знати про 
економіку рідного краю?”

Учень (учениця): 
 � описує об’єкти живої, неживої 
природи, про які читають у ху-
дожніх творах;
 � порівнює довкілля; позитивний 
та негативний вплив економіки на 
природний баланс; роль людини у 
розвитку економіки рідного краю;
 � спостерігає важливість розвитку 
підприємств, фермерства, торгів-
лі, банківської системи;
 � наводить приклади необхідності 
різних професій;
 � розповідає про професії батьків; 
свою майбутню професію;
 �формулює висновки про дореч-
ність використання початкових 
знань про економічний розвиток 
країни

ПОТРЕБИ ЛЮДИНИ (16 год)

Що таке потреби?
Нескінченність потреб людини 
та обмеженість можливостей. 
Різноманітність потреб: ма-
теріальні, духовні; індивіду-
альні, колективні; раціональ-
ні, нераціональні. 
Потреби соціальні, групові, су-
спільні; першочергові та непер-
шочергові; теперішні та пер-

Учень (учениця): 
 � розрізняє зв’язки між різними ви-
дами потреб; першочерговість од-
них та обмеженість інших потреб;
 � визначає першочергові та не пер-
шочергові, теперішні та перспек-
тивні потреби;
 � порівнює індивідуальні – колек-
тивні, раціональні – нераціональ-
ні потреби;
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спективні. Еволюція задово-
лення потреб людини. Закон 
зростання та способи задово-
лення потреб людини
Малюємо: потреби людей; зо-
бражених на малюнках тварин.
Практична робота: моделю-
вання задач, визначення по-
треб персонажів літературних 
творів (В. Катаєв “Квітка-се-
мицвітка”; О. Толстой “При-
годи Буратіно”; М. Носов 
“Незнайко на Місяці”).
Вправляння у розв’язуванні 
винахідницьких задач; ви-
значення істинних та хибних 
суджень; заповнення таблиць; 
відгадування ребусів; напи-
сання творів; тестування.
Дослідницька робота: просте-
жити потреби комах, птахів, 
риб, тварин, людини; визна-
чити вплив нераціональних по-
треб на стан здоров’я людини

 � звертає увагу на нераціональ-
ні потреби (вживання алкоголю, 
тютюнопаління); здоровий спосіб 
життя; заняття спортом;
 � наводить приклади різних видів 
потреб людини; закон зростання 
потреб;
 � аргументує віднесення потреб до 
того чи іншого виду;
 � дотримується правил толерантно-
го ставлення одне до одного;
 �формулює висновки про необ-
хідність задоволення соціальних, 
групових і суспільних потреб;
 � орієнтується у поняттях: потреби 
матеріальні та духовні; індивіду-
альні та колективні; раціональні 
та нераціональні

БЛАГА (8 год)

Економічні та безкоштовні 
блага
Розподіл благ. Короткочасні та 
довгочасні економічні блага.
Екскурсії: уроки мислення та 
спостереження в природі. 
Малюємо: безкоштовні та еко-
номічні блага; танграми із зо-
браженням різноманітних благ 
(довгочасних і короткочасних).
Практична робота: визначен-
ня за малюнками безкоштов-
них та економічних благ; скла-

Учень (учениця):
 � спостерігає за природними блага-
ми;
 � порівнює економічні та безкош-
товні, довгочасні та короткочасні 
блага;
 � наводить приклади безкоштовних 
та економічних благ;
 � пояснює, чим відрізняються ко-
роткочасні від довгочасних благ;
 � аргументує чому ті чи інші блага 
віднесені до економічних та безко-
штовних;
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дання природних ланцюжків 
перетворень безкоштовних 
благ в економічні; заповнен-
ня таблиць; розгадування ре-
бусів; моделювання власних 
задач; тестування.
Дослідницька робота: про-
ростити зернину, цибулину; 
посадити дерева, кущі, квіти; 
простежити за ґрунтом біля 
школи в різні пори року

 � дотримує правил бережного став-
лення до природних (безкоштов-
них) благ;
 �формулює висновки про бережне 
ставлення людини до природних 
ресурсів; 
 � орієнтується у поняттях: еконо-
мічні й безкоштовні, короткочасні 
та довгочасні блага

ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ (6 год)

Різноманітність товарів та 
послуг
Комплементарні товари, това-
ри-субститути (без вживання 
термінів).
Обмеженість.
Ілюстрування ситуації обме-
женості. Необхідність вибору 
в умовах обмеженості товарів 
та послуг.
Малюємо: різні товари, гру-
пуючи їх за властивостями.
Екскурсія на ринок для оз-
найомлення з різноманітними 
товарами.
Практична робота: заповнен-
ня таблиць; розгадування ре-
бусів; творча робота по скла-
данню реклами того чи іншого 
товару; тестування. 
Дослідницька робота: про-
стежити за необхідністю при-
дбання тих чи інших товарів 
членами сім’ї учнів

Учень (учениця):
 � розрізняє різні товари;
 � визначає різні види послуг;
 � порівнює комплементарні товари 
та товари-субститути;
 � звертає увагу на необхідність бе-
режного ставлення до різних то-
варів;
 � наводить приклади комплемен-
тарних товарів та товарів-субсти-
тутів; 
 � аргументує віднесення товарів до 
того чи іншого виду;
 � дотримує правил толерантного 
ставлення одне до одного та бе-
режного ставлення до шкільного 
приладдя;
 �формулює висновки про необхід-
ність збільшення кількості товарів 
у суспільстві; бережного ставлен-
ня до будь-яких товарів;
 � орієнтується у поняттях: товари 
компліментарні та товари-субсти-
тути
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Другий рік навчання 
3 клас. Економіка та довкілля

35 годин (1 год на тиждень; 1 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА ПОПЕРЕДНІЙ РІК (9 год)

Екскурсія до парку.
Малюємо: плакат про дбайли-
ве ставлення до води, землі, 
повітря
Практична робота: складан-
ня природних ланцюжків пе-
ретворень безкоштовних благ 
у економічні; заповнення таб-
лиць розгадування ребусів; 
складання власних задач про 
дбайливе ставлення до при-
родних ресурсів.
Дослідницька робота: зібрати 
насіння квітів

 � розрізняє економічні й безкоштов-
ні блага, різні товари;
 � визначає різні види послуг;
 � порівнює комплементарні товари 
та товари-субститути;
 � знає про необхідність дбайливого 
ставлення до різних товарів;
 � наводить приклади безкоштовних 
благ, комплементарних товарів та 
товарів-субститутів; 
 � аргументує віднесення потреб та 
товарів до того чи іншого виду;
 � дотримує правил толерантного 
ставлення один до одного та бе-
режного ставлення до шкільного 
приладдя;
 �формулює висновки про необ-
хідність збільшення товарів у су-
спільстві; дбайливого ставлення 
до будь-яких товарів;
 � орієнтується у поняттях: товари 
компліментарні та товари-суб-
ститути

ЕКОНОМІЧНІ РЕСУРСИ (12 год)

Види економічних ресурсів: 
природні, капітальні, трудові 
Підприємство як складова 
економічних ресурсів. Еколо-
гія і раціональне використан-
ня ресурсів.

 � розрізняє зв’язки між різними 
економічними ресурсами;
 � визначає природні, капітальні, 
трудові ресурси;
 � порівнює економічні ресурси;
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Малюємо: як Землі допомогти 
“не хворіти”. 
Практичнее заняття з виз-
начення економічних ресурсів 
за художніми творами, які 
вивчають за програмою з чи-
тання.
Дослідницька робота: скла-
дання учнівських проектів 
про різноманітні економічні 
ресурси

 � знає необхідне про трудові ресур-
си; 
 � наводить приклади економічних 
ресурсів; 
 � аргументує віднесення ресурсів до 
того чи іншого виду;
 � дотримує правил толерантного 
ставлення до оточуючих;
 �формулює висновки про необхід-
ність раціонального використання 
ресурсів; необхідність розширюва-
ти випуск товарів народного вжит-
ку;
 � орієнтується у поняттях: еколо-
гія, раціональне використання 
ресурсів, природні, капітальні, 
трудові економічні ресурси

ОБМЕЖЕНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ (3 год)

Безмежність потреб і обме-
женість ресурсів 
Необхідність вибору в умовах 
обмеженості ресурсів
Малюємо: ребуси.
Практична робота: запов-
нення таблиць, розв’язування 
проблемних задач, ділова гра 
“Запропонуй альтернативний 
вибір”.
Дослідницька робота: як з’яви-
лася парта в школі, олівець у 
руках; складання учнівських 
проектів про важливість дбай-
ливого ставлення до природ-
них ресурсів

 � розрізняє зв’язки між різними 
економічними ресурсами;
 � визначає обмеженість ресурсів;
 � порівнює потреби за їх важливіс-
тю;
 � знає про необхідність обмеженості 
товарів, дбайливого ставлення до 
них;
 � наводить приклади обмеженості та 
економії ресурсів;
 � аргументує віднесення ресурсів до 
того чи іншого виду.
 � дотримує дбайливого ставлення до 
шкільного та домашнього майна.
 �формує висновки про необхідність 
збільшення товарів у суспільстві; 
про економію часу як важливого 
ресурсу економіки;
 � орієнтується у поняттях: вибір, 
безмежність потреб, обмеженість 
ресурсів, альтернативний вибір
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БАРТЕР (3 год)

Бартерний обмін (торгівля) 
Малюємо казкових героїв, 
розповідаємо про їх потреби
Практична робота: опрацю-
вання казки С. Сигиди “Пів-
ник та бобове зернятко”.
Дослідницька робота: скла-
дання алгоритму бартерного 
обміну наступних товарів: бо-
рошно, млин, зерно, комбайн, 
пшениця, гроші

 � знає про можливість застосування 
бартеру як форми обміну;
 � наводить приклади бартерного об-
міну;
 �формулює висновки про необхід-
ність бартеру;
 � орієнтується у поняттях: бартер, 
обмін товарами;
 � спостерігає за природними блага-
ми;
 � порівнює економічні та безкош-
товні, довготривалі та короткочас-
ні блага;
 � наводить приклади безкоштовних 
та економічних благ;
 � пояснює, чим відрізняються ко-
роткочасні блага від довготрива-
лих;
 � аргументує чому ті чи інші блага 
віднесені до економічних чи безко-
штовних;
 � дотримує правил дбайливого став-
лення до природних (безкоштов-
них) благ;
 �формулює висновки про дбайливе 
ставлення людини до природних 
ресурсів; розвиток екологічної на-
уки;
 � орієнтується у поняттях: еконо-
мічні та безкоштовні, коротко-
часні та довготривалі блага

ГРОШІ (3 год)

Історія українських грошей. 
Доходи сімейного виробниц-
тва. Витрати. Бюджет сім’ї
Малюємо: власні гроші (гроші 
родини).

 � розрізняє гроші різних держав;
 � визначає сутність і функції гро-
шей;
 � порівнює доходи власної сім’ї
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Практична робота: формує-
мо бюджет сім’ї.
Дослідницька робота: необ-
хідність придбання різних то-
варів, їх вартість

 � звертає увагу на необхідність вит-
рат, шанобливого ставлення до 
праці батьків; економії грошей;
 � наводить приклади безмежності 
потреб та обмеженості ресурсів;
 � дотримує правил толерантного 
ставлення один до одного та дбай-
ливого ставлення до шкільного 
приладдя;
 �формулює висновки про раціо-
нальне використання батьківських 
грошей;
 � орієнтується у поняттях: гроші 
різних держав, валюта, бюджет 
сім’ї

БАНКИ (4 год)

Місце та роль банків в житті 
окремої людини та суспіль-
ства
Грошові одиниці інших країн 
Екскурсія до банку.
Малюємо: гроші власної ро-
дини; нові гроші України.
Практична робота: складан-
ня учнівських проектів про 
виникнення грошей різних 
країн світу.
Дослідницька робота: аналіз 
зображень на грошових оди-
ницях інших країн. Банківсь-
кий захист грошей

 � звертає увагу на кількість банків; 
переглядає телепередачі, пов’язані 
з роботою банків;
 � визначає сутність і функції банків 
у суспільстві;
 �формує висновки про необхідність 
грошового обміну між державами; 
зберігання власних коштів та кош-
товностей;
 � наводить приклади використання 
послуг банку;
 � аргументує доречність зберігання 
грошей у банках;
 � дотримує правил толератного 
ставлення до оточуючих;
 �формує висновки про необхідність 
(чи недоречність) кожної держави 
мати власні гроші;
 � орієнтується у поняттях: банк, 
грошові одиниці, валюта, обмін 
валютою
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Третій рік навчання  
4 клас. Моя майбутня професія 

35 годин (1 год на тиждень; 1 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ (4 год)

Альтернативність та критерії 
вибору 
Альтернативні витрати. Мо-
дель прийняття рішень. Діло-
ва гра
Малюємо: альтернативні то-
вари.
Практична робота: наведен-
ня прикладів альтернативного 
вибору у прочитаних худож-
ніх творах.
Дослідницька діяльність: до-
цільність альтернативного ви-
бору товарів: автобус – залі-
зо – продукти харчування

 � визначає альтернативність вибо ру 
товару; вигоду і збитки при виб-
орі;
 � порівнює в процесі ділової гри 
альтернативність прийнятих рі-
шень;
 � наводить приклади альтернатив-
них товарів;
 � аргументує необхідність альтерна-
тивного вибору;
 � дотримує правил етичної поведін-
ки;
 �формулює висновки щодо необ-
хідності альтернативного вибору;
 � орієнтується у поняттях: альтер-
нативність, вигода, збитки

НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО (8 год)

Ефективний спосіб госпо-
дарювання. Продуктивність 
праці
Екскурсія на виробництво, 
ознайомлення з фермерським 
господарством.
Малюємо: професії моїх 
батьків. 
Практична робота: складан-
ня учнівських проектів про 
важливість обраної професії.
Дослідницька робота: спо-
стерігаємо за обов’язками 
працівників господарства

 � розрізняє види виробництва;
 � спостерігає за різноманітними 
способами господарювання, про-
дуктивністю праці;
 � визначає шляхи подолання еконо-
мічних проблем підприємства;
 � порівнює роботу підприємств рід-
ного краю; необхідності різних 
професій;
 � наводить приклади ефективного 
господарювання;
 � аргументує вибір тієї чи іншої 
майбутньої професії;
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 � дотримує правил мовленнєвого 
етикету;
 �формулює висновки про необхід-
ність ефективного господарюван-
ня; дотриманні екологічних вимог;
 � орієнтується у поняттях: вироб-
ництво, фермерство, професія, 
продуктивність праці

ВИРОБНИЦТВО (14 год)

Поняття про виробництво, 
чинники виробництва, вироб-
ники 
Продуктивність праці. Ро-
зумова і фізична праця. На-
вчання й підготовка до роботи 
на виробництві. Профільність 
у на вчанні.
Малюємо: моя майбутня 
професія.
Дослідницька робота: дослі-
дження важливості всіх про-
фесій виробництва

 � розрізняє різноманітні підприєм-
ства;
 � визначає фактори виробництва, 
продуктивність праці;
 � порівнює розумову та фізичну 
працю;
 � наводить приклади розумової та 
фізичної праці;
 � аргументує появу на виробництві 
різних професій;
 � дотримує правил мовленнєвого 
етикету;
 �формулює висновки про необхід-
ність обирати майбутню професію 
під час навчання у школі, більше 
дізнаватися про неї;
 � орієнтується у поняттях: фак-
тори виробництва, розумова та 
фізична праця, професія, проф-
орієнтація

РИНОК ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ (8 год)

Ринок ресурсів
Альтернативні, комерційні 
підприємства. Доходи. Ви-
ручка. Прибуток. Ринкова 
економіка. Колообіг товарів, 
послуг, ресурсів та грошей у 
ринковій економіці. Ділова 
гра.

 � розрізняє різні види товарів та 
послуг;
 � визначає колообіг товарів, по слуг, 
ресурсів та грошей в ринковій еко-
номіці;
 � порівнює ефективність існування 
комерційних підприємств;
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Екскурсія на ринок.
Малюємо: професії моїх 
батьків. 
Практична робота: складан-
ня учнівських проектів про 
важливість вибраної професії
Дослідницька робота: спос-
терігаємо за обов’язками пра-
цівників торгівлі

 � наводить приклади товарів, по-
слуг, альтернативності вибору;
 � аргументує віднесення товарів до 
того чи іншого виду; появи при-
бутків;
 � дотримує правил мовленнєвого 
етикету;
 �формулює висновки про необхід-
ність кругообігу товарів, послуг, 
ресурсів і грошей в ринковій еко-
номіці;
 � орієнтується у поняттях: ринок 
товарів, доходи, виручка, прибу-
ток, ринкова економіка

Вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками:  
“Цікава економіка”, 1 клас (авт.: Л. В. Кашуба, О. М. Жихарєва, 
О. М. Романушко. – Київ: Новий друк, 2005); “Цікава економіка”, 
2 клас (авт.: Л. В. Кашуба, О. М. Жихарєва, О. М. Романушко. – 
Київ: Новий друк, 2005).



  

КРОКИ  
ДО IНФОРМАТИКИ.
ШУКАЧI СКАРБIВ

2–4 класи

Автор

О. КОРШУНОВА – вчитель інформатики ліцею № 1 
м. Змійова Харківської області, 
вчитель-методист
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Нині світ ставить високі вимоги до людини. Тому завдання сучас-
ної школи полягає у вихованні особистості, здатної до життєтворчої 
діяльності. 

Програма з інформатики “Кроки до інформатики. Шукачі скар-
бів” розроблена на основі Закону України “Про загальну середню 
освіту” та Державного стандарту базової і повної середньої освіти. 
У ній враховано всі вимоги до шкільного курсу “Інформатика”, взято 
до уваги специфіку навчального предмета, який має чіткі інтегра-
тивні функції. Програма покликана забезпечити всебічний навчаль-
ний, розвивальний і виховний вплив на учнів, сприяти формуванню 
особистості, здатної правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи 
на власні можливості, рівень компетентності та конкурентоспромож-
ності. Використано сучасні організаційні форми, методи й технології 
викладання інформатики у загальноосвітній школі.

Основна мета навчання полягає у формуванні інтелектуально роз-
виненої особистості, яка володіє вміннями й навичками доводити і 
спростовувати методами аналізу й синтезу, абстрагування й узагаль-
нення; здатна до самоосвіти й саморозвитку; вміє використовувати 
набуті знання і вміння для творчого розв’язування проблем; критично 
мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію.

Мета вивчення інформатики в початковій школі:
 � надати учням знання, які складають уявлення про інформа-

ційну картину світу та інформаційні процеси. Ці уявлення 
сприятимуть засвоєнню основних теоретичних понять базового 
курсу інформатики і формуванню алгоритмічного та логічного 
мислення;

 � сформувати навички і вміння використовувати комп’ютерну 
техніку як практичний інструмент для роботи з інформацією у 
навчальній діяльності та повсякденному житті.

Мета першого рівня (2 клас) — виконуючи в ігровій формі за-
вдання, сформувати в учнів початкові поняття про інформацію та 
предмет інформатики, вміння виокремлювати в предметах певні оз-
наки та якості, встановлювати подібність і відмінність між кількома 
предметами, групувати предмети за видовими й родовими ознаками, 
розпізнавати відносини у множинах; навчити завантажувати необ-
хідні програми, користуватися “мишою”, ознайомити з клавіатурою; 
розвивати логічне мислення та творчі здібності. 
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Мета другого рівня (3–4 класи) — виконуючи в ігровій формі за-
вдання, сформувати в учнів поняття про інформацію та інформаційні 
процеси, ознайомити з алгоритмізацією, навчити створювати малюнки 
на комп’ютері, вводити і редагувати текст. Розвивати логічне мислен-
ня та творчі здібності.

Робота за пропонованою програмою дозволяє вчителеві розв’язати 
такі завдання загального навчального змісту:

 � формування загальних умінь, логічного й алгоритмічного мис-
лення, розвиток уваги і пам’яті, навичок роботи з інформа-
цією, елементів інформаційної культури;

 � формування понять “команда”, “виконавець”, “алгоритм” і 
вміння складати алгоритми для навчальних виконавців;

 � отримання практичних навичок роботи з текстовим і графіч-
ним редакторами, комп’ютерними програмами навчального 
призначення.

Зміст програми відповідає основам будь-якого базового курсу ін-
форматики. Отримані знання, вміння і навички, що передбачені про-
грамою, необхідні учням для продовження навчання та подальшого 
освоєння базового курсу інформатики.

У 2–4 класах навчання пропонована програма є пропедевтичним 
розвивальним курсом, який побудований на спеціально дібраному 
навчальному матеріалі та спирається на такі принципи:

- системність;
- гуманізація;
- міжпредметна інтеграція;
- диференціація;
- організація навчального процесу через гру.

Характеристика структури навчальної програми
Навчальна програма складається із:

 � пояснювальної записки, де визначено мету та завдання курсу; 
знання, вміння і навички, яких мають набути учні; особливості 
організації навчального процесу; перелік програмно-технічних 
засобів, необхідних для успішної реалізації курсу; критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів;

 � змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досяг-
нень учнів.
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Курс має чітко виражену практичну спрямованість. Час, відведе-
ний на викладання теоретичного матеріалу, не повинен перевищувати 
30 % від загального обсягу. Програмою курсу передбачено проведення 
на кожному уроці практичних робіт. Враховуючи вікові особливості 
й державні санітарні правила (ДСанПіН 5.5.6.009–98), практичні ро-
боти розраховані як максимум на 15 хв. Робота учнів за комп’ютером 
полягатиме у фронтально-індивідуальному виконанні вправ і прак-
тичних робіт. Теоретичний матеріал передбачено викладати невелики-
ми частинами на початку заняття, орієнтовно впродовж 8–15 хвилин. 
Основний навчальний матеріал має бути засвоєний учнями на уроці. 
Це досягається застосуванням різноманітних форм навчальної діяль-
ності: виклад навчального матеріалу у формі бесіди, використання 
ігрових форм, робота в групах, організація самостійної роботи учнів 
із комп’ютером.

Вивчення курсу передбачає постійний доступ учнів до комп’ютерів, 
які працюють під операційною системою Windows. Для викладання 
курсу використовується таке програмне забезпечення:

- пакет програм “Скарбниця знань”; 
- текстовий редактор “Блокнот”;
- графічний редактор “Paint”.

Теоретичні знання Практичні навички

Правила поведінки та техніки 
безпеки в комп’ютерному класі.
Основні сфери використання 
комп’ютерів.
Назви зовнішніх частин ПК та їх 
функції.
Правила безпечної роботи за 
комп’ютером.
Поняття “множина”.
Поняття “інформація”.
Види інформацій, її властивості, 
засоби передачі й отримання.

Орієнтуватися в напрямках “уго-
ру”, “униз”, “праворуч”, “ліво-
руч”.
Точно виконувати дії на вимогу 
вчителя.
Використовувати маніпулятор 
“миша” при роботі з програмами.
Здійснювати аналіз при 
розв’язуванні логічних задач.
Знаходити загальні ознаки для 
групи предметів.
Наводити приклади множини 
предметів.
Знаходити “зайвий” предмет у 
групі предметів.
Керувати об’єктами на екрані 
монітора.
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Поняття “алгоритм”, “викона-
вець”, “блок-схема”.
Система алгоритмічної мови стрі-
лок.

Наводити приклади, які відобра-
жають властивості інформації.
Виділяти істинні та хибні ви-
словлювання.
Давати повні відповіді й аргу-
ментувати свої висновки.
Вводити числа й арифметичні 
знаки.

Способи запису алгоритмів
Інструменти графічного редакто-
ра “Paint”.
Принципи побудови малюнка.
Правила введення тексту за до-
помогою клавіатури.
Правила користування навчаль-
ними програмами.

Наводити приклади алгоритмів.
Подавати алгоритми у словесній 
і графічній формах
Робити обчислення за блок-схе-
мою.
Виконувати і складати лінійні 
алгоритми, алгоритми з діями, 
які повторюються.
Виконувати алгоритми з розгалу-
женою структурою.
Записувати алгоритми за допо-
могою мови стрілок.
Записувати алгоритми для вико-
навця “Їжачок”.
Вводити текст із клавіатури й ре-
дагувати його.
Створювати прості малюнки за 
допомогою графічного редактора 
“Paint”.
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Перший рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень; 6 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП ДО ПРЕДМЕТА (1 год)

Ознайомлення з кабінетом, 
правилами поведінки та техні-
кою безпеки в комп’ютерному 
класі.
Вступ до предмета.
Демонстрування можливостей 
комп’ютера.
Сфери використання комп’ю-
терів.
Практична робота № 1 
“Демонстрування”. 
Ознайом лення з можливостя-
ми комп’ютера

Учень (учениця):
 � описує сфери діяльності людини, 
у яких використовують комп’ютер;
 � пояснює основне призначення 
предмета “Інформатика”;
 � описує правила поведінки в 
комп’ютерному класі;
 � називає можливості комп’ютера;
 � наводить приклади використання 
комп’ютерів;
 � називає і розуміє правила поведін-
ки в комп’ютерному класі;
 �формулює мету та завдання пред-
мета “Інформатика”;
 � називає і характеризує сфери за-
стосування комп’ютерів;
 � розуміє і додержує правил по-
ведінки у комп’ютерному класі

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КОМП’ЮТЕРОМ (3 год)

Інформація та інформацій-
ні процеси. Ознайомлення з 
основними пристроями комп’-
ютера. Ознайомлення з кур-
сором, його видами і при-
значенням. Набуття навичок 
користування маніпулятором 
“миша” та клавішами керу-
вання курсором. 
Формування грамотної та без-
печної роботи з комп’ютером. 
Розвиток уваги.

Учень (учениця):
 � описує поняття “інформація”;
 � називає органи чуття, за допомо-
гою яких людина сприймає інфор-
мацію;
 � називає пристрої комп’ютера;
 � пояснює призначення курсора;
 � розуміює призначення клавіш ке-
рування курсором;
 � пояснює процеси обробки інфор-
мації;
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Практична робота № 2
“Увага 1”. 
Розвиток уваги. Відпрацьову-
вання навичок вибору об’єкта 
за допомогою маніпулятора 
“миша”.
Практична робота № 3
“Увага 2”. 
Розвиток уваги. Відпрацьову-
вання навичок вибору об’єкта 
за допомогою маніпулятора 
“миша”.
Практична робота № 4 
“Лабіринт”. 
Відпрацьовування навичок 
користування клавішами ке-
рування курсором

 � називає і характеризує пристрої 
комп’ютера;
 � розпізнає пристрої введення і ви-
ведення інформації;
 � використовує маніпулятор “миша” 
і клавіші керування курсором при 
виконанні практичних робіт;
 � аналізує процеси обробки інфор-
мації;
 � виконує практичні завдання;
 � розуміє і додержує правил по-
ведінки в комп’ютерному класі

МОВА СТРІЛОК (5 год) 

Поняття “алгоритм” і “вико-
навець”. Ознайомлення з мо-
вою стрілок. Запис вказівок 
для виконавця мовою стрі-
лок. Виконання алгоритмів. 
Орієнтування у напрямках: 
угору, вниз, ліворуч, право-
руч. Користування маніпу-
лятором “миша” і клавішами 
керування курсором при ро-
боті з програмами. Вправи на 
розвиток уваги.
Практична робота № 5
“Малюнок за зразком 1”. 
Відпрацьовування навичок 
користування клавішами ке-
рування курсором. 
Практична робота № 6 
“Малюнок за зразком 2”. 

Учень (учениця):
 � описує поняття “алгоритм”, при-
значення і характеристики вико-
навців;
 � називає і характеризує команди 
мови стрілок;
 � використовує маніпулятор “миша” 
і клавіші керування курсором при 
виконанні практичних робіт;
 � орієнтується у напрямках: угору, 
вниз, ліворуч, праворуч;
 � уміє виконувати дії, записані за 
допомогою алгоритмічної мови 
стрілок;
 � уміє виконувати завдання під дик-
тування вчителя;
 � застосовує мову стрілок при скла-
данні списку вказівок для виконав-
ця;
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Відпрацьовування навичок 
користування клавішами ке-
рування курсором. 
Практична робота № 7 
“Олівець”. 
Комп’ютерний диктант.
Практична робота № 8 
“Олівець”. 
Комп’ютерний диктант.
Практична робота № 9 
“Олівець”. 
Комп’ютерний диктант

 � складає список вказівок для вико-
навця;
 � виконує практичні завдання

МНОЖИНИ (6 год)

Поняття “об’єкт”. Властивості 
об’єктів. Поняття “множина”. 
Елементи множини. Поняття 
“підмножина”. Загальна оз-
нака для групи предметів.
Виявлення основної ознаки 
предмета.
Групування предметів за 
спільною ознакою. Виявлен-
ня найхарактернішої ознаки 
для групи предметів. Пошук 
“зайвого” предмета в групі. 
Виявлення закономірностей у 
розташуванні предметів. Опе-
рації над множинами.
Практична робота № 10 
“Множина 1”. 
Групування об’єктів за їхніми 
ознаками. 
Практична робота № 11 
“Множина 2”. 
Групування об’єктів за їхніми 
ознаками.
Практична робота № 12
“Третій зайвий”. 

Учень (учениця):
 � описує поняття “об’єкт”;
 � називає властивості об’єктів;
 � поєднує об’єкти в групи за їхніми 
властивостями;
 � пояснює поняття “множина”;
 � наводить приклади об’єктів, які 
входять до вказаної множини;
 � розпізнає істотну ознаку предме-
та;
 � описує поняття “підмножина”;
 � розпізнає порядок входження під-
множин;
 � наводить приклади вкладених мно-
жин;
 � знаходить “зайвий” об’єкт у групі;
 � розпізнає спільні ознаки для де-
кількох предметів;
 � виконує практичні завдання;
 � орієнтується у графічному зобра-
женні відносин множин;
 � розпізняє відносини між множина-
ми;
 � розв’язує задачі з використанням 
кругів Ейлера
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Знаходження “зайвого” об’-
єкта в групі.
Практична робота № 13
“Операції над множинами”.
Розпізнавання відносин між 
множинами.
Практична робота № 14
“Визначення зайвого 1”. 
Знаходження “зайвого” об’-
єкта в групі.
Практична робота № 15
“Визначення зайвого 2”. 
Знаходження “зайвого” об’-
єкта в групі

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В I СЕМЕСТРІ (2 год)

Повторення та узагальнення 
вивченого в першому семес-
трі. Складання алгоритмів 
для виконавця. Виконання 
графічних диктантів. Пов-
торення основних пристроїв 
комп’ютера. Повторення по-
няття “множина” і властивос-
тей об’єктів. Розвиток уваги.
Практична робота № 16
“Олівець”. 
Комп’ютерний диктант.
Практична робота № 17
“Олівець”. 
Комп’ютерний диктант

Учень (учениця):
 � називає пристрої комп’ютера;
 � розуміє призначення клавіш керу-
вання курсором;
 � описує поняття “алгоритм”, призна-
чення і характеристики виконавців.
 � називає і характеризує команди 
мови стрілок;
 � використовує маніпулятор “миша” 
і клавіші керування курсором при 
виконанні практичних робіт;
 � орієнтується у напрямках: угору, 
вниз, ліворуч, праворуч;
 � уміє виконувати графічні диктанти;
 � описує поняття “об’єкт”;
 � називає властивості об’єктів;
 � поєднує об’єкти в групи за їхніми 
властивостями;
 � пояснює поняття “множина”;
 � наводить приклади об’єктів, які 
входять до вказаної множини;
 � знаходить “зайвий” об’єкт у групі;
 � виконує практичні завдання
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ВСТУП ДО ЛОГІКИ (11 год)

Розв’язування задач у вигляді 
загадок і жартів.
Розв’язування логічних за-
дач, задач на просторову 
уяву та увагу: лічба пред-
метів, пошук закономірнос-
тей, розв’язування ребусів та 
анаграм, розв’язування задач 
на переливання, задач із сір-
никами. Ознайомлення із за-
переченням.
Практична робота № 18 
“Лічба 1”. 
Розвиток уваги і просторової 
уяви.
Практична робота № 19 
“Лічба 2”. 
Розвиток уваги і просторової 
уяви.
Практична робота № 20 
“Загублена фігура”. 
Пошук закономірностей.
Практична робота № 21 
“Усе навпаки”. 
Пошук антоніма до слова.
Практична робота № 22 
“Ряди 1”. 
Пошук закономірностей у 
розташуванні чисел.
Практична робота № 23
“Ряди 2”. 
Пошук закономірностей у 
розташуванні чисел.
Практична робота № 24
“Переливання 1”.
Розв’язування задач на пере-
ливання.

Учень (учениця):
 � розпізнає закономірність у розта-
шуванні предметів;
 � описує спосіб розв’язування логіч-
ної задачі;
 � орієнтується у розв’язуванні попу-
лярних логічних задач;
 � наводить приклади задач із невиз-
наченою умовою;
 � називає правила складання ре-
бусів;
 � називає послідовність розв’язува-
ння анаграм;
 � уміє розв’язувати ребуси та анаг-
рами;
 � описує поняття “заперечення”;
 � наводить приклади антонімів до 
слова;
 � уміє розв’язувати завдання з еле-
ментами заперечення;
 � орієнтується у розв’язуванні задач 
із сірниками і задач на просторову 
уяву;
 � уміє розв’язувати задачі на пере-
ливання;
 � виконує практичні завдання



211

Практична робота № 25
“Переливання 2”. 
Розв’язування задач на пере-
ливання.
Практична робота № 26
“Переливання 3”. 
Розв’язування задач на пере-
ливання.
Практична робота № 27
“Підготовка до контрольної 
роботи”.
Практична робота № 28
“Контрольна робота”

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО (1 год)

Повторення, узагальнення та 
систематизація вивченого у 
2 класі. Підбиття підсумків.
Практична робота № 29
“Повторення”

Учень (учениця):
 � знаходить “зайвий” об’єкт у групі;
 � уміє виконувати список вказівок, 
записаний мовою стрілок;
 � орієнтується у розв’язуванні ло-
гічних задач

Другий рік навчання
3 клас

35 годин (1 год на тиждень; 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 2 КЛАСІ (3 год)

Правила поведінки та техні-
ки безпеки, правила роботи 
з персональним комп’ютером 
(ПК). Що вивчає предмет 
“Інформатика”. Зовнішні при-
строї ПК. Поняття “накопичу-
вачі”. Робота з клавіатурою.

Учень (учениця):
 � описує сфери діяльності людини, у 
яких використовують комп’ютер;
 � розуміє основне призначення 
предмета “Інформатика”;
 � описує поняття “інформація”;
 � описує правила поведінки в ком-
п’ютерному класі;
 � називає пристрої комп’ютера;
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Практична робота № 1
“Лабіринт”. 
Відпрацьовування навичок 
користування клавішами ке-
рування курсором.
Практична робота № 2
“Увага”. 
Розвиток уваги. Відпрацьову-
вання навичок вибору об’єкта 
за допомогою маніпулятора 
“миша”.
Практична робота № 3
“Множина”. 
Групування об’єктів за їхніми 
ознаками 

 � описує призначення курсора;
 � наводить приклади використання 
комп’ютерів;
 �формулює мету та завдання пред-
мета “Інформатика”;
 � називає і характеризує сфери за-
стосування комп’ютерів;
 � називає і характеризує пристрої 
комп’ютера;
 � розпізнає пристрої введення і ви-
ведення інформації;
 � пояснює поняття “множина”;
 � наводить приклади об’єктів, які 
входять до вказаної множини;
 � розпізнає найхарактернішу озна-
ку предмета;
 � знаходить “зайвий” об’єкт у групі;
 � використовує маніпулятор “миша” 
і клавіші керування курсором при 
виконанні практичних робіт;
 � виконує практичні завдання;
 � розуміє і додержує правил по-
ведінки в комп’ютерному класі

ПОНЯТТЯ “ІНФОРМАЦІЯ”.  
ВИДИ РОБОТИ З ІНФОРМАЦІЄЮ (7 год)

Поняття “інформація”. Влас-
тивості інформації. Способи 
збирання, кодування, подан-
ня, зберігання та поширення 
інформації. Органи чуття, за 
допомогою яких людина от-
римує інформацію. Способи 
подання числової інформації. 
Двійкове кодування. Робота 
з прикладними програмами в 
режимі навчання і контролю 
знань.

Учень (учениця):
 � описує поняття “інформація”;
 � називає органи чуття, за допомогою 
яких людина отримує інформацію;
 � описує властивості інформації;
 � наводить приклади інформації з 
відповідними властивостями;
 � наводить приклади зберігання, по-
шуку, обробки та передачі інфор-
мації;
 � описує способи кодування інфор-
мації;
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Практична робота № 4
“Незрозуміла інформація”. 
Обробка текстової інформа-
ції.
Практична робота № 5
“Шифрувальник”. 
Кодування і декодування ін-
формації за допомогою про-
нумерованого за порядком 
алфавіту.
Практична робота № 6 
“Шифрувальник”. 
Кодування і декодування ін-
формації за допомогою про-
нумерованого у зворотному 
порядку алфавіту.
Практична робота № 7
“Римська система числен-
ня”. 
Навчання запису чисел римсь-
кою системою числення. 
Практична робота № 8
“Римська система числен-
ня”. 
Перевірка вмінь запису чисел 
римською системою числення. 
Практична робота № 9
“Незрозуміла інформація”. 
Обробка текстової інформа-
ції.
Практична робота № 10
“Незрозуміла інформація”. 
Обробка текстової інформації

 � описує способи зберігання інфор-
мації;
 � розпізнає інформацію з відповід-
ними властивостями;
 � розпізнає, у якому вигляді подана 
інформація;
 � описує способи подання числової 
інформації;
 � уміє записувати числа в римській 
системі числення;
 � уміє кодувати і декодувати інфор-
мацію за заданими правилами;
 � описує спосіб кодування інформа-
ції азбукою Морзе;
 � уміє записувати повідомлення аз-
букою Морзе;
 � описує двійковий спосіб кодуван-
ня інформації;
 � уміє записувати повідомлення 
двійковим кодом;
 � використовує клавіші керування 
курсором, “пробіл” і “Backspace” 
для редагування текстів;
 � уміє виправляти помилки у текс-
тових файлах;
 � виконує практичні завдання

ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (6 год)

Призначення та основні по-
няття текстового редактора. 
Огляд можливостей текстових 
редакторів. Продовження оз-
найомлення з клавіатурою.  

Учень (учениця):
 � описує призначення текстового ре-
дактора;
 � описує можливості текстових ре-
дакторів;
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Введення текстової інформації 
за допомогою клавіатури. Зна-
чення клавіш “Enter”, “Shift”, 
“CapsLock”, “Backspace”, “De-
lete”. Вибір і зміна мовних ре-
жимів. Робота з клавіатурним 
тренажером. Введення сим-
волів. Основні прийоми ро-
боти з текстом: розрізання та 
склеювання рядка. Ознайом-
лення з текстовим редактором 
“Блокнот”. 
Відпрацьовування практичних 
навичок введення і редагуван-
ня текстової інформації.
Практична робота № 11
“Клавіатурний тренажер”. 
Відпрацьовування навичок 
уведення тексту.
Практична робота № 12 
“Клавіатурний тренажер”. 
Відпрацьовування навичок 
уведення тексту. 
Практична робота № 13 
“Редагування тексту”. 
Відпрацьовування навичок ре-
дагування тексту.
Практична робота № 14 
“Редагування тексту”. 
Відпрацьовування навичок ре-
дагування тексту.
Практична робота № 15
“Редагування тексту”. 
Відпрацьовування навичок ре-
дагування тексту.
Практична робота № 16
“Редагування тексту”. 
Відпрацьовування навичок ре-
дагування тексту

 � називає основні клавіші та їх при-
значення;
 � уміє вводити текстову інформацію 
за допомогою клавіатури;
 � описує спосіб уведення символів у 
текст;
 � уміє запускати текстовий редактор 
“Блокнот”;
 � описує способи редагування текс-
ту;
 � уміє виправляти помилки у текс-
тових файлах;
 � володіє прийомами “розрізання” і 
“склеювання” рядка;
 � виконує практичні завдання
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ЛОГІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ (6 год)

Розвиток умінь аналізувати 
отриману інформацію й роби-
ти логічні висновки. Пошук 
відповідностей. Ознайомлення 
учнів з поняттям “анаграмма”. 
Розв’язування анаграм. Вступ 
до формальної логіки. Оз-
найомлення з поняттям “істин-
ні та хибні висловлювання”. 
Практична робота № 17
“Анаграма 1”. 
Розв’язування анаграм. По-
шук відповідностей. 
Практична робота № 18 
“Анаграма 2”. 
Розв’язування анаграм. По-
шук відповідностей. 
Практична робота № 19 
“Істинні та хибні висловлю-
вання 1”. 
Відпрацьовування навичок 
визначення істинних та хиб-
них висловлювань.
Практична робота № 20 
“Істинні та хибні висловлю-
вання 2”. 
Відпрацьовування навичок 
визначення істинних та хиб-
них висловлювань.
Практична робота № 21
“Істинні та хибні висловлю-
вання 3”. 
Відпрацьовування навичок 
визначення істинних та хиб-
них висловлювань.

Учень (учениця):
 � робить висновки з отриманої ін-
формації;
 � називає можливі варіанти логічно-
го завершення описаних дій;
 � знаходить логічні зв’язки в по-
даній інформації;
 � описує спосіб створення і розв’я-
зування анаграмм;
 � розв’язує анаграми;
 � знаходить відповідності в поданій 
інформації;
 � описує поняття істинного та хиб-
ного висловлювання;
 � наводить приклади істинних та 
хибних висловлювань;
 � визначає істинні та хибні вислов-
лювання;
 � виконує практичні завдання
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Практична робота № 22 
“Істинні та хибні висловлю-
вання 4”. 
Перевірка навичок визначен-
ня істинних та хибних вислов-
лювань

ОБРОБКА ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (7 год)

Ознайомлення з інтерфей-
сом графічного редактора 
“Paint”. Огляд можливос-
тей програми. Ознайомлення 
з інструментами “Олівець”, 
“Пензель”, “Еліпс”, “Прямо-
кутник”, “Лінія” і алгоритма-
ми їх використання. Побудова 
найпростіших малюнків.
Практична робота № 23
“Чарівний олівець”. 
Відпрацьовування навичок 
роботи з інструментами “Олі-
вець” і “Пензель”.
Практична робота № 24 
“Геометричний світ”. 
Відпрацьовування навичок ро-
боти з інструментом “Лінія”.
Практична робота № 25
“Геометричний світ”. 
Відпрацьовування нави-
чок роботи з інструментами 
“Олівець”, “Прямокутник” і 
“Еліпс”.
Практична робота № 26. 
“Плавні лінії”. 
Відпрацьовування навичок 
роботи з інструментом “Крива 
лінія”.

Учень (учениця):
 � описує призначення графічного 
редактора;
 � описує можливості графічних ре-
дакторів;
 � називає сфери діяльності лю-
дини, у яких використовують 
комп’ютерну графіку;
 � уміє запускати графічний редак-
тор “Paint”;
 � називає основні інструменти гра-
фічного редактора “Paint” та їх 
призначення;
 � описує команди редагування ма-
люнка;
 � уміє використовувати інструменти 
графічного редактора для створен-
ня простих малюнків;
 � описує алгоритм створення про-
стих малюнків;
 � уміє створювати найпростіші ма-
люнки;
 � виконує практичні завдання
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Практична робота № 27 
“Кольоровий світ”. 
Відпрацьовування навичок 
роботи з інструментом “За-
ливка”.
Практична робота № 28
“Портрет”. 
Відпрацьовування навичок 
роботи з вивченими інстру-
ментами графічного редактора 
“Paint”.
Практична робота № 29
“Перевірка знань”

ПІДСУМКОВИЙ УРОК (1 год)

Повторення та узагальнення 
вивченого. Робота з приклад-
ними програмами навчального 
характеру.
Практична робота № 30 
“Комп’ютер – учитель”

Учень (учениця):
 � наводить приклади зберігання, по-
шуку, обробки та передачі інфор-
мації;
 � описує способи кодування інфор-
мації;
 � описує способи зберігання інфор-
мації;
 � описує призначення комп’ютерних 
програм навчального характеру;
 � розпізнає, у якому вигляді подана 
інформація;
 � уміє кодувати і декодувати інфор-
мацію за заданими правилами;
 � уміє працювати з комп’ютерними 
програмами навчального призна-
чення
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Третій рік навчання
4 клас

35 годин (1 год на тиждень; 6 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ (3 год)

Правила поведінки й техніки 
безпеки в кабінеті інформати-
ки, правила роботи з ПК. Що 
вивчає предмет інформатика. 
Зовнішні пристрої ПК. По-
няття “накопичувачі”. Робота 
з клавіатурою. Поняття “ін-
формація”. Кодування інфор-
мації. Одиниці вимірювання 
інформації.
Практична робота № 1 
“Шифрувальник”. 
Кодування і декодування ін-
формації за допомогою ал-
фавіту, пронумерованого за 
порядком.
Практична робота № 2 
“Шифрувальник”. 
Кодування і декодування ін-
формації за допомогою ал-
фавіту, пронумерованого у 
зворотному порядку. 
Практична робота № 3 
“Римська система числення”. 
Відпрацьовування навичок за-
пису чисел у римській системі 
числення

Учень (учениця):
 � називає правила поведінки в 
комп’ютерному класі;
 � описує сфери діяльності людини, у 
яких використовують комп’ютер;
 � розуміє основне призначення 
предмета інформатика;
 � описує поняття “інформація”;
 � називає властивості інформації;
 � наводить приклади інформації, яка 
відповідає заданим властивостям;
 � описує способи подання інформа-
ції;
 � наводить приклади інформації, 
поданої в різних формах;
 � називає способи кодування інфор-
мації;
 � описує способи подання числової 
інформації;
 � уміє записувати числа в римській 
системі числення;
 � уміє кодувати і декодувати інфор-
мацію за заданими правилами;
 � називає і характеризує пристрої 
комп’ютера;
 � розпізнає пристрої введення і ви-
ведення інформації;
 � знаходить “зайвий” об’єкт у групі;
 � виконує практичні завдання;
 � розуміє та додержує правил по-
ведінки у комп’ютерному класі
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АЛГОРИТМИ Й ВИКОНАВЦІ (11 год)

Поняття алгоритму й виконав-
ця. Алгоритми в математиці. 
Способи запису алгоритмів, 
блок-схеми. Ознайомлення з 
основними структурами ал-
горитмів: лінійний, алгоритм 
із розгалуженням, циклічний 
алгоритм. Складання алгорит-
мів і запис їх різними спосо-
бами. Алгоритмічна мова стрі-
лок. Складання найпростіших 
лінійних алгоритмів за допо-
могою мови стрілок. Ознайом-
лення з виконавцем “Їжачок”. 
Складання алгоритмів для ви-
конавця “Їжачок” і перевірка 
їх у середовищі.
Практична робота № 4 
“Порядок дій”. 
Визначення порядку розташу-
вання дій у лінійному алго-
ритмі.
Практична робота № 5 
“Вибір алгоритму”. 
Пошук у наведеному списку 
алгоритму для формування 
заданого ряду чисел.
Практична робота № 6 
“Результат алгоритму”. 
Пошук у наведеному спис-
ку числових послідовностей 
ряду, що відповідає заданому 
алгоритму.
Практична робота № 7 
“Складання блок-схеми”.
Відпрацьовування навичок 
запису алгоритму у вигляді 
блок-схеми.

Учень (учениця):
 � описує поняття “алгоритм” і “ви-
конавець”;
 � розуміє поняття “команда алго-
ритму”;
 � наводить приклади алгоритмів;
 � описує способи запису алгорит-
мів;
 � уміє правильно визначати порядок 
дій у лінійному алгоритмі;
 � розпізнає і називає види алгорит-
мів;
 � наводить приклади алгоритмів різ-
них видів;
 � уміє виконувати готовий алго-
ритм;
 � знаходить відповідність між алго-
ритмом і результатом його вико-
нання;
 � уміє складати алгоритм і запису-
вати його у вигляді блок-схеми;
 � уміє подавати один алгоритм різ-
ними способами запису;
 � описує алгоритм складання магіч-
них квадратів;
 � називає команди алгоритмічної 
мови стрілок;
 � уміє використовувати команди 
алгоритмічної мови стрілок для 
складання лінійних алгоритмів;
 � описує правила роботи у середо-
вищі “Їжачок”;
 � уміє складати алгоритми для 
“Їжачка”;
 � уміє знаходити помилки в алгорит-
мі та самостійно їх виправляти;
 � виконує практичні завдання
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Практична робота № 8 
“Виконання алгоритму”. 
Запис математичного прикла-
ду згідно з блок-схемою. 
Практична робота № 9 
“Розгалуження”. 
Виконання алгоритмів із роз-
галуженням, поданих у ви-
гляді блок-схем. 
Практична робота № 10
“Олівець”. 
Виконання алгоритмів, запи-
саних мовою стрілок.
Практична робота № 11
“Мудрий Їжачок”. 
Складання лінійних алгорит-
мів для Їжачка.
Практична робота № 12 
“Мудрий Їжачок”. 
Складання лінійних алгорит-
мів для Їжачка.
Практична робота № 13 
“Мудрий Їжачок”. 
Складання лінійних алгорит-
мів для Їжачка.
Практична робота № 14 
“Мудрий Їжачок”. 
Складання лінійних алгорит-
мів для Їжачка

ЛОГІКА ТА МАТЕМАТИКА (5 год)

Розв’язування логічних задач, 
задач на кмітливість. Введення 
чисел. Закономірності у розта-
шуванні чисел. Розв’язування 
завдань із сірниками.
Практична робота № 15
“Лічба”. 
Розвиток уваги і просторової 
уяви.

Учень (учениця):
 � має уявлення про схеми дедуктив-
них міркувань;
 � описує схеми розв’язування логіч-
них задач;
 � аналізує вхідні дані та пропонує 
схеми розв’язування завдань;
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Практична робота № 16 
“Ряди”. 
Визначення закономірностей у 
розташуванні чисел.
Практична робота № 17 
“Клітки”. 
Розвиток логічного мислення 
й навичок усної лічби.
Практична робота № 18 
“Логіка”. 
Підготовка до контрольної ро-
боти.
Практична робота № 19
“Логіка”. 
Перевірка якості знань

 � пояснює хід розв’язування логіч-
них задач;
 � має стійкі навички усної лічби;
 � знаходить закономірність у розта-
шуванні чисел;
 � описує правила складання ре-
бусів;
 � доводить власну точку зору, мір-
куючи за аналогією або проводячи 
прості дедуктивні міркування;
 � уміє розв’язувати логічні задачі;
 � виконує практичні завдання

ОБРОБКА ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (5 год)

Повторення клавіатури, пра-
вил введення і редагування 
тексту. Повторення правил 
введення символів із клавіату-
ри. Основні прийоми роботи 
з текстом: “Підняти рядок”, 
“Розрізати рядок”, “Скопію-
вати фрагмент тексту”, “Пе-
ренести фрагмент тексту”. Ви-
правлення помилок.
Практична робота № 20
“Редагування тексту”. 
Відпрацьовування основних 
прийомів редагування тексту.
Практична робота № 21
“Хто швидше?” 
Введення різних текстових 
символів.
Практична робота № 22
“Схованки”. 
Відпрацьовування навичок ко-
піювання фрагментів тексту.

Учень (учениця):
 � описує призначення текстового 
редактора;
 � описує можливості текстових ре-
дакторів;
 � називає основні клавіші та їх при-
значення;
 � уміє вводити текстову інформацію 
за допомогою клавіатури;
 � описує спосіб уведення символів у 
текст;
 � уміє запускати текстовий редактор 
“Блокнот”;
 � описує способи редагування текс-
ту;
 � уміє редагувати тексти;
 � описує способи копіювання і пере-
несення фрагментів тексту;
 � уміє копіювати і переносити фраг-
менти текстових файлів;
 � виконує практичні завдання
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Практична робота № 23
“Плутанина”. 
Відпрацьовування навичок пе-
ренесення фрагментів тексту.
Практична робота № 24
“Уведення і редагування тек-
сту”. 
Перевірка якості знань

ОБРОБКА ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (4 год)

Інструменти та основні при-
нципи побудови графічно-
го зображення (повторен-
ня). Побудова зображень під 
мікроскопом. Копіювання і 
перенесення фрагментів ма-
люнка. Виконання повороту 
різних частин малюнка.
Практична робота № 25 
“Сад”. 
Створення колективної компо-
зиції.
Практична робота № 26 
“Рахівниця”. 
Копіювання та перенесення 
фрагментів малюнка.
Практична робота № 27
“Художня рамка”. 
Обертання фрагментів малюн-
ка.
Практична робота № 28
“Орнаменти”. 
Створення орнаментів

Учень (учениця):
 � описує призначення графічного 
редактора;
 � описує можливості графічних ре-
дакторів;
 � називає сфери діяльності людини, 
у яких використовують комп’ютер-
ну графіку;
 � уміє запускати графічний редак-
тор “Paint”;
 � називає основні інструменти гра-
фічного редактора “Paint” і їх 
призначення;
 � описує команди редагування ма-
люнка;
 � уміє використовувати інструменти 
графічного редактора для створен-
ня малюнків;
 � описує алгоритм створення ма-
люнків;
 � описує способи копіювання і пере-
несення фрагментів малюнка;
 � уміє використовувати копіювання 
і перенесення фрагментів малюн-
ка для створення поданих зобра-
жень;
 � виконує практичні завдання
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ПІДСУМКОВИЙ УРОК (1 год)

Повторення вивченого Учень (учениця):
 � пояснює поняття “алгоритм”;
 � пояснює поняття “виконавець”;
 � називає властивості алгоритмів;
 � називає способи подання алгорит-
мів;
 � описує основні алгоритмічні 
структури;
 � описує поняття “фрагмент текс-
ту”, “фрагмент малюнка”, “виді-
лений фрагмент тексту”, “виділе-
ний фрагмент малюнка”;
 � уміє складати власні алгоритми;
 � уміє копіювати і переносити фраг-
менти малюнка

Вивчення курсу здійснюється за навчальними зошитами-посібни-
ками: “Інформатика”, 2, 3, 4 класи (авт. О. В. Коршунова. – Харків: 
Весна, 2009).



  

СХОДИНКИ  
ДО IНФОРМАТИКИ

Iнте грований  курс 

2–4 класи

Автори:

Ф. РІВКІНД – учитель початкових класів та 
інформатики ліцею № 38 м. Київ, 
учитель-методист;

Й. РИВКІНД – учитель інформатики ліцею № 38 
м. Київ, учитель-методист;

Г. ЛОМАКОВСЬКА – учитель інформатики ліцею 
інформаційних технологій № 79 
м. Київ, учитель-методист;

С. КОЛЕСНИКОВ – учитель інформатики ліцею 
інформаційних технологій № 79 м. 
Київ, учитель-методист
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс “Сходинки до інформатики” є пропедевтичним і призначе-
ний для учнів 2–4 класів. Вивчаючи його, школярі оволодівають ос-
новними навичками роботи з комп’ютером, отримують уяву про його 
можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання 
текстів і малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, основними 
алгоритмічними структурами та вчаться складати алгоритми; працю-
ючи з навчальними комп’ютерними програмами, закріплюють знання 
та навички, набуті при вивченні інших предметів; розвивають логічне 
мислення, пам’ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності.

При вивченні цього курсу передбачено кілька напрямів навчаль-
ної та розвивальної діяльності учнів.

Перший напрям – пізнавальний. Учні повинні засвоїти відомості 
про призначення комп’ютера, про можливості його використання, про 
його складові, про основні принципи його роботи. Багато уваги при-
діляється обговоренню питань застосування сучасних комп’ютерів. 
Важливою частиною цього напрямку є ознайомлення учнів із власти-
востями інформації, з інформаційними процесами у навколишньому 
світі та в комп’ютері.

Другий напрям – прикладний. Учні повинні набути навички робо-
ти з клавіатурою, пошуку та запуску потрібних програм, підготовки 
та редагування текстів у текстовому редакторі, складання простих 
мелодій у музичному редакторі, створення малюнків у графічному 
редакторі тощо.

Третій напрям – алгоритмічний. У 3-4 класах учні повинні засвої-
ти поняття алгоритму, розрізняти їх основні види, вміти складати i 
записувати прості алгоритми для виконавців, відшукувати та засто-
совувати алгоритми у своїй практичній і навчальній діяльності. Це 
спрямовано на розвиток логічного мислення учня, вмінь аналізувати, 
розкладати задачу на підзадачі тощо.

Четвертий напрям – розвивальний. На цих уроках учні розвива-
ють свої творчі здібності та логічне мислення шляхом виконання різ-
номанітних творчих завдань як у процесі роботи з навчально-розви-
вальними програмами (конструктори, кросворди, логічні ігри тощо), 
так i на теоретичній частині уроку.

П’ятий напрям – підтримка, корекція i пропедевтика знань, умінь 
i навичок з основних предметів. Він досягається завдяки роботі з 
різноманітними навчальними, навчально-контрольними та пропедев-
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тичними програмами з української та іноземної мови, математики, 
природознавства тощо. 

Для забезпечення вивчення курсу необхідні такі програмні засоби:
 � операційна система Microsoft Windows (включаючи текстовий 

редактор WordPad та графічний редактор Paint);
 � комплекс навчально-розвивальних ігрових програм “Сходин-

ки до інформатики”.
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Перший рік навчання
2 клас

35 годин (1 год на тиждень; 5 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КОМП’ЮТЕРОМ (4 год)

Правила техніки безпеки і по-
ведінки при роботі з комп’ю-
тером. 
Можливості сучасного ком-
п’ютера. Персональний ком-
п’ютер, його складові та їх 
призначення.
Робота з мишкою

Учень (учениця):
 � описує можливості сучасного ком-
п’ютера;
 � називає основні складові комп’ю-
тера; сфери застосування сучасно-
го комп’ютера;
 � пояснює призначення основних 
складових комп’ютера;
 � знає правила техніки безпеки і по-
ведінки при роботі з комп’ютером;
 � уміє вибирати об’єкти за допомо-
гою лівої кнопки мишки; викорис-
товувати подвійне клікання кноп-
кою мишки; перетягувати об’єкти 
за допомогою мишки

СУДЖЕННЯ (3 год)

Судження. Судження істинні 
та хибні.
Робота з мишкою. Робота з 
програмами на розвиток логіч-
ного мислення. Робота з про-
грамами на підтримку вивчен-
ня математики

Учень (учениця):
 � розрізняє істинні та хибні су-
дження;
 � пояснює істинність чи хибність 
суджень;
 � уміє формулювати істинні та хиб-
ні висловлення; використовувати 
мишку для роботи з прикладними 
програмами

ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ (3 год)

Короткі історичні відомості 
про засоби обчислення. Корот-
ка історія створення комп’ю-
тера.

Учень (учениця):
 � називає пристрої, які використо-
вували в давнину для обчислення і 
використовують у наш час; рік ство-
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Робота з програмами на розви-
ток логічного мислення

рення першої ЕОМ (електронної 
обчислювальної машини) в Ук-
раїні;
 � пояснює як застосовують різно-
манітні засоби обчислення;
 � уміє використовувати мишку для 
роботи з прикладними програмами

РОБОЧИЙ СТІЛ (1 год) 

Робочий стіл. Піктограми.
Робота з програмами на розви-
ток логічного мислення

Учень (учениця):
 � описує вміст Робочого стола; 
об’єкти Робочого стола;
 � пояснює призначення піктограм;
 � уміє працювати з прикладними 
програмами

ІНФОРМАЦІЯ. ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.  
ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР PAINT (8 год)

Поняття інформації. Як люди-
на сприймає інформацію. Де 
і як людина використовує ін-
формацію. Інформаційні про-
цеси (одержання, збереження, 
обробка, передавання та вико-
ристання інформації). 
Графічні редактори та їх при-
значення. Графічний редактор 
Paint. Панель інструментів. 
Палітра. Колір фігури і колір 
фону. Створення малюнків. 
Друкування малюнків

Учень (учениця):
 � описує кожен з інформаційних 
процесів; призначення графічних 
редакторів;
 � називає інформаційні процеси;
 � наводить приклади інформації;
 � пояснює, як людина сприймає 
інформацію; як людина передає 
інформацію; як людина обробляє 
інформацію; де людина викорис-
товує інформацію;
 � знає ограни чуттів, за допомогою 
яких людина сприймає інформа-
цію; що людина може робити з 
інформацією; призначення інстру-
ментів і палітри графічного редак-
тора;
 � уміє запускати графічний редак-
тор; використовувати інструменти 
графічного редактора для створен-
ня фрагментів малюнка; задавати 
і змінювати колір фігури і колір
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фону; очищувати аркуш для малюн-
ка; створювати нескладні малюнки; 
друкувати малюнки; закінчувати 
роботу графічного редактора

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З КЛАВІАТУРОЮ (5 год)

Клавіатура. Основні клавіші, 
їх призначення. Вставка під-
пису до малюнка. 
Робота з клавіатурним трена-
жером

Учень (учениця):
 � описує призначення клавіатури;
 � називає клавіші клавіатури;
 � пояснює призначення клавіш кла-
віатури;
 � уміє вводити за допомогою клавіа-
тури малі й великі літери українсь-
кої абетки, цифри, розділові знаки; 
працювати з клавіатурним трена-
жером; створювати підписи до ма-
люнків у графічному редакторі

ПІДТРИМКА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ  
(6 год)

Робота з розвивальними, на-
вчальними і навчально-конт-
рольними програмами з ук-
раїнської мови, англійської 
мови, математики, ознайом-
лення з навколишнім світом, 
основ здоров’я

Учень (учениця):
 � знає правила роботи з прикладни-
ми програмами;
 � уміє працювати з прикладними 
програмами

Другий рік навчання
3 клас 

35 годин (1 год на тиждень; 3 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS (4 год)

Правила техніки безпеки і по-
ведінки при роботі з комп’ю-
тером. 

Учень (учениця): 
 � називає основні об’єкти програм-
ного вікна; сфери застосування су-
часного комп’ютера;
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Операційна система Windows. 
Меню Пуск. Вікна, основні 
операції над вікнами. Програ-
ма Калькулятор

 � пояснює призначення операційної 
системи; призначення кнопок ке-
рування вікном;
 � знає правила техніки безпеки і по-
ведінки при роботі з комп’ютером;
 � уміє розпочинати і закінчувати 
роботу за комп’ютером; запуска-
ти програми за допомогою меню 
Пуск; виконувати основні операції 
з вікнами: згорнути, змінити роз-
міри, розгорнути на весь екран, за-
крити, перемістити на екрані; ви-
конувати арифметичні обчислення 
за допомогою програми Калькуля-
тор, у тому числі з використанням 
пам’яті; переміщати об’єкти за до-
помогою мишки

ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.  
ІНФОРМАТИКА (11 год)

Інформація та інформатика. 
Інформаційні процеси. Збе-
реження інформації. Пам’ять. 
Передавання інформації. Ко-
дування інформації. Обробка 
інформації. Процесор.
Робота з програмами на роз-
виток логіки, пам’яті, просто-
рової уяви. Робота з клавіа-
турним тренажером

Учень (учениця):
 � описує поняття інформації; понят-
тя інформатики; спосіб кодування 
інформації в комп’ютері; 
 � називає засоби зберігання інфор-
мації; засоби передавання інфор-
мації; засоби обробки інформації; 
інформаційні процеси, пов’язані з 
тваринами, рослинами, автоматич-
ними пристроями;
 � розрізняє засоби зберігання, об-
робки і передавання інформації;
 � знає інформаційні процеси; по-
няття біт і байт; види пам’яті 
комп’ютера, їх особливості; основ-
ні функції процесора;
 � уміє кодувати і розкодовувати ін-
формацію за допомогою простих 
систем кодування; працювати з 
прикладними програмами
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ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORDPAD (5 год)

Текст, тема, заголовок, будо-
ва тексту, абзац (повторення 
вивченого на уроках українсь-
кої мови). Текстові редактори 
та їх призначення. Текстовий 
редактор WordPad. Елемен-
ти вікна редактора. Введення 
слова, виділення його, вста-
новлення стилю написання. 
Встановлення кольору тексту. 
Абзац. Встановлення абзац-
ного відступу і границь абза-
цу за допомогою бігунків на 
лінійці. Виділення абзацу. 
Вирівнювання абзаців. Вста-
новлення розміру шрифту. 
Засоби редагування тексту. 
Запис тексту на зовнішній 
носій

Учень (учениця): 
 � описує що таке текст, будову текс-
ту, типи текстів; що таке абзац;
 � називає основні елементи вікна 
текстового редактора WordPad та 
їх призначення; 
 � пояснює призначення текстового 
редактора;
 � знає порядок створення, редагу-
вання і форматування тексту;
 � уміє розпочинати і закінчувати 
роботу з текстовим редактором 
WordPad; вводити невеликий 
текст; редагувати текст за допомо-
гою кнопок на панелях інструмен-
тів; виконувати основні операції з 
форматування тексту за допомогою 
кнопок на панелях інструментів; 
записувати текстовий документ на 
зовнішній носій

ГРАФІЧНИЙ РЕДАКТОР (3 год)

Панель інструментів, палітра 
графічного редактора Paint 
(повторення). 
Використання інструмен-
тів Відрізок, Прямокутник, 
Еліпс, Багатокутник. Виді-
лення фрагмента малюнка. 
Копіювання і переміщення 
виділеного фрагмента

Учень (учениця): 
 � описує порядок копіювання і пере-
міщення фрагментів малюнка;
 � називає геометричні тіла
 � пояснює призначення і можливості 
графічного редактора;
 � уміє користуватися всіма інстру-
ментами редактора; задавати і змі-
нювати колір фігури і колір фону; 
очищувати аркуш для малюнка; 
виділяти фрагменти малюнка; 
копіювати і переміщувати виділе-
ний фрагмент
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АЛГОРИТМИ І ВИКОНАВЦІ (9 год)

Типи речень за метою ви-
словлювання. Спонукальне 
речення. Поняття команди. 
Команди і виконавці. Понят-
тя алгоритму. Алгоритми та їх 
виконавці. Складання і вико-
нання алгоритмів

Учень (учениця):
 � наводить приклади виконавців та 
їх системи команд;
 � пояснює що таке команда; що таке 
алгоритм;
 � відрізняє команди від речень, що 
не є командами;
 � знає вимоги до алгоритму;
 � уміє складати алгоритми дій з пов-
сякденного життя з використанням 
матеріалу навчальних предметів 
(математики, української мови 
тощо); записувати алгоритм у ви-
гляді послідовності команд; вико-
нувати складені алгоритми; скла-
дати алгоритми для виконавців із 
заданою системою команд; приду-
мувати виконавців, їх системи ко-
манд, складати для них алгоритми

 
Третій рік навчання

4 клас 
35 годин (1 год на тиждень; 4 год – резервний час)

Зміст навчального матеріалу
Вимоги щодо рівня  

загальноосвітньої підготовки учнів

ІНТЕРНЕТ (6 год)

Правила техніки безпеки і 
поведінки при роботі з ком-
п’ютером. Всесвітня мережа 
Інтернет. Можливості Інтер-
нету. Пошук інформації в Ін-
тернеті. Електронна пошта. 
Поштова скринька.

Учень (учениця): 
 � описує поняття всесвітньої ком-
п’ютерної мережі; можливості ком-
п’ютерних мереж, Інтернету; як 
здійснюється передача інформації 
в Інтернеті;
 � називає основні можливості Інтер-
нету; 
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 � пояснює як знайти потрібну ін-
формацію в Інтернеті;
 � знає правила техніки безпеки і 
поведінки при роботі з комп’ю-
тером;
 � розуміє поняття сайту;
 � уміє запустити програму-браузер 
і закінчити її роботу; вводити ад-
ресу сайту; використовувати по-
силання; використовувати кнопки 
Назад і Вперед; виконувати не-
складний пошук потрібної інфор-
мації за допомогою пошукових 
серверів; відкривати власну пош-
тову скриньку; одержувати листи; 
створювати й надсилати листи

АЛГОРИТМИ.  
ВИДИ АЛГОРИТМІВ. БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМУ (11 год)

Алгоритми і виконавці (по-
вторення і поглиблення). 
Поняття лінійного алгорит-
му. Поняття блок-схеми ал-
горитму. Блок-схема ліній-
ного алгоритму. Поняття 
розгалуження. Алгоритми із 
розгалуженнями. Блок-схема 
алгоритму із розгалуженнями. 
Поняття циклу. Алгоритми 
із циклами. Блок-схема алго-
ритму із циклами. Істинні та 
хибні судження (повторення 
і поглиблення). Заперечення 
суджень. Логічне слідування

Учень (учениця): 
 � описує алгоритми із розгалужен-
ням; алгоритми із циклами;
 � розрізняє лінійні алгоритми, алго-
ритми із розгалуженням і циклом;
 � пояснює поняття розгалуження; 
поняття циклу;
 � знає види блоків для позначення 
початку і закінчення алгоритму, 
для запису команд виконання дії, 
перевірки умови;
 � уміє записувати алгоритми у ви-
гляді блок-схеми; складати і ви-
конувати алгоритми із розгалу-
женнями; записувати алгоритми із 
розгалуженнями у вигляді блок-
схеми; складати і виконувати ал-
горитми із циклами; записувати 
алгоритми із циклами у вигляді 
блок-схеми; 
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складати алгоритми для виконав-
ців; формулювати заперечення 
висловлення; формулювати ви-
словлення з логічним слідуванням

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ФАЙЛОВОЇ СИСТЕМИ (2 год)

Диски, їх види (повторення і 
поглиблення). Поняття фай-
лу. Поняття папки. Ім’я дис-
ка, папки, файла. Перегляд 
вмісту дисків, папок за допо-
могою вікна Мій комп’ютер

Учень (учениця): 
 � розуміє поняття файла; поняття 
папки;
 � пояснює як зберігається інформа-
ція на дисках;
 � знає види дисків;
 � уміє відкривати вікно Мій ком-
п’ютер і закінчувати роботу з ним; 
переглядати вміст дисків і папок за 
допомогою вікна Мій комп’ютер

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORDPАD (6 год)

Основні прийоми створення 
і редагування тексту в текс-
товому редакторі WordPad 
(повторення). Завантаження 
тексту з диска. Режими встав-
ки і заміни. Відміна останньої 
дії. 
Виділення довільного поточ-
ного фрагмента тексту. Копію-
вання і перенесення фрагмен-
тів тексту. Запис тексту на 
диск

Учень (учениця): 
 � називає інструменти для формату-
вання фрагментів тексту та їх при-
значення;
 � знає можливості текстового редак-
тора; порядок створення, редагу-
вання і форматування тексту; 
 � уміє завантажувати до текстового 
редактора текст, який знаходить-
ся у вказаній папці; записувати 
текст до вказаної папки; створю-
вати невеликі текстові документи 
українською і англійською мова-
ми; редагувати текст; виконувати 
основні операції з форматування 
символів і абзаців за допомогою 
кнопок на панелях інструментів; 
відміняти останню дію; копіювати 
і переносити виділені фрагменти 
тексту в межах одного вікна
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МУЗИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРА (6 год)

Музичний редактор. Заван-
таження файла з мелодією та 
виконання мелодії.  
Введення і редагування му-
зичного фрагмента в музично-
му редакторі. CD-програвач. 
Універсальний програвач

Учень (учениця):
 � описує призначення і можливості 
програвачів музики; алгоритми ро-
боти з музичними програвачами;
 � називає комп’ютерні програми для 
відтворення музики; призначення і 
можливості музичних редакторів;
 � знає основні музичні терміни;
 � уміє запустити музичний редактор 
і закінчити роботу з ним; вводити, 
редагувати і виконувати мелодії за 
допомогою музичного редактора; 
використовувати CD-програвач 
для перегляду вмісту і прослухо-
вування аудіодисків; використо-
вувати програму Універсальний 
програвач для прослуховування 
мелодій, що зберігаються у спе-
ціальних файлах

Для забезпечення вивчення курсу використовують ліцензійні про-
грамні засоби: операційна система Microsoft Windows (включаючи 
текстовий редактор WordPad та графічний редактор Paint); підручник 
“Сходинки до інформатики” (авт.: Ф. М. Рівкінд, Г. В. Ломаківська, 
С. Я. Колесников, Й. Я. Ривкінд); комплекс навчально-розвиваль-
них ігрових програм “Сходинки до інформатики Плюс: комплекс на-
вчально-розвивальних програм для 1–7 класів (авт.: О. О. Андрусич, 
С. І. Гордієнко. – Київ: Світич, 2007, 2008, 2009). 
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