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ПЕРЕДМОВА

Загальні засади будови початкової загальної освіти визначені Ба-
зовим навчальним планом початкової школи. На його основі розроб-
лені Типові навчальні плани для 1–4 класів загальноосвітніх навчаль-
них закладів.

Зміст кожної освітньої галузі реалізується через навчальні пред-
мети і курси інваріантної складової.

Якщо інваріантна складова змісту початкової загальної освіти 
формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загаль-
ноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і 
форм власності, то варіативну складову навчальний заклад формує 
самостійно.

На основі Типових навчальних планів для 1–4 класів навчальні 
заклади щороку складають робочі навчальні плани, в яких конкрети-
зується варіативна складова початкової освіти з урахуванням особ-
ливостей організації навчального процесу та індивідуальних потреб 
учня.

Збірник курсів за вибором складають 10 навчальних програм, які 
розробили автори й авторські колективи, в тому числі науковці, мето-
дисти, вчителі з різних регіонів України.

Така варіативність дає змогу вчителеві обрати програми відповід-
но до власних поглядів, уподобань і за наявності бажання та мож-
ливостей учнів їх вивчати, а також створення належних умов для їх 
опанування.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорений на батьківських збо-
рах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі 
уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

Домашні завдання з курсів за вибором не задають. Навчальні до-
сягнення учнів із обраних предметів варіативної складової навчаль-
них планів не оцінюють.



Розвиток  
пРодуктивного  

мислення
1–4 класи

автор

О. ГІСь – науковий співробітник відділу 
числових методів мате матичної 
фізики інституту при кладних 
проблем меха ніки та математики 
імені я. с. Підстригача нан 
Укра їни, психолог, учи тель ви-
щої категорії, кандидат фізи ко-
математичних наук 
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Пояснювальна ЗаПиска

Донедавна у сучасній школі педагоги акцентували на розвитку 
так званого репродуктивного (відтворювального) мислення. загаль-
ноосвітні навчальні програми загалом були скеровані на засвоєння 
певного обсягу знань та їх відтворення. Діти отримували готові зна-
ння, гублячи при цьому  самостійний, творчий підхід до навчання. на 
сьогодні по всьому світі йдуть пошуки нових, ефективніших, форм 
навчання. і насамперед – у напрямку розширення творчих можли-
востей дитини, розкриття її особистості та розвитку так званого про-
дуктивного мислення. 

Що ж таке продуктивне мислення і як його розвивати? з’ясовано, 
що продуктивне мислення розвивається тоді, коли дитина вирішує не-
стандартні завдання, шукає нові підходи до стандартних, самостійно 
освоює навколишній світ.

з огляду на це, пропонуємо навчальну програму розвитку про-
дуктивного мислення, яка розроблена на стику логіки, математики, 
мови та психології. 

Програма орієнтована на розвиток основних аспектів розумової 
діяльності і має на меті сформувати мислення дітей на систематичній 
основі, навчити їх основних операцій та прийомів мислення, розви-
нути кмітливість, просторову уяву, пам’ять та увагу. 

це інтегрований курс, на який покладається завдання – формува-
ти у дітей здатність до аналізу та синтезу, абстрагування і конкретиза-
ції, вміння класифікувати та узагальнювати, порівнювати та виділяти 
суттєве, мислити за аналогією, бачити відмінності та закономірності, 
знаходити причинно-наслідкові зв’язки, а також уміння мислити асо-
ціативно та шукати нестандартні підходи до розв’язання задач. 

як основний метод стимулювання продуктивного мислення є мак-
симальна самостійність учня та мінімальне пояснення вчителя. реко-
мендована форма роботи на уроках – ігрова. 

Увага! обсяг матеріалу за темами значно перевищує кількість за-
пропонованих годин. Додаткові теми помічені знаком “+”. за наяв-
ності додаткових годин учитель на власний розсуд може вибрати ті 
теми, які він вважає актуальними для учнів, відповідно до рівня під-
готовки класу та ступеня засвоєння матеріалу.  

Примітка. завдання з додаткових тем на розвиток уваги можна 
використовувати для концентрації уваги перед початком занять. Жар-
тівливі запитання і завдання доцільно використовувати для розрядки 
чи пожвавлення уроку. 
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1 клас

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

Зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

сПосТереЖЛиВісТь 

1 тема 1. Перцептивні здіб-
ності 
Пошук однакових малюн-
ків. Відмінності між ма-
люнками. Помилки в ма-
люнках.

Учень (учениця): 
 x порівнює малюнки і ви-
окремлює з групи малюнків 
однакові; 
 x знаходить відмінності між 
малюнками; 
 x знаходить помилки в малюн-
ках, пояснюючи, що не так.

загаЛьна обізнанісТь

2 тема 2. рослинний світ. 
Гриби
хвойні та листяні дерева. 
рослини, їхні листя й пло-
ди. овочі та фрукти. ягідні 
рослини. їстівні та отруйні 
гриби.

Учень (учениця): 
 x вчиться розрізняти хвойні 
та листяні дерева, овочі та 
фрукти, ягідні рослини; 
 x співвідносить листя та плоди 
з рослинами, на яких вони 
виросли; 
 x вивчає назви найпоширені-
ших грибів;
 x вчиться розрізняти їстівні 
та отруйні гриби.

4 тема 3. тваринний світ. 
етапи розвитку живого
назви тварин. Дикі та свій-
ські тварини. місце прожи-
вання тварин та їх присто-
сованість до життя. 
Птахи та комахи. риби. 
Тварини та їхнє потомство. 
їжа тварин. 

Учень (учениця): 
 x вивчає назви тварин; 
 x відрізняє свійських тварин 
від диких; 
 x розрізняє місце проживання 
різних тварин, встановлює 
їх пристосованість до життя;
 x називає способи харчування 
тварин; 
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етапи розвитку рослинного 
і тваринного світу.

 x ознайомлюється з найпро-
стішою класифікацією тва-
ринного світу: птахи, кома-
хи, риби тощо; 
 x одержує елементарні відо-
мості про етапи розвитку рос-
линного і тваринного світу;
 x називає хронологію подій.

1 тема 4. властивості та за-
стосування предметів
матеріали, що з них виго-
товляють речі. Властивос-
ті речовин. застосування 
предметів.

Учень (учениця): 
 x ознайомлюється з матеріа-
лами, що з них виготовляють 
речі, їхніми основними влас-
тивостями; 
 x одержує поняття щодо сфе-
ри застосування різних пред-
метів.

1 тема 5. Продукти харчу-
вання
харчові продукти та спо-
соби їх вживання. молочні 
продукти. Продукти з бо-
рошна. солодощі. зернові 
культури.

Учень (учениця): 
 x розрізняє та називає види 
харчових продуктів: молочні, 
із борошна, солодощі тощо; 
 x ознайомлюється з основни-
ми типами зернових культур 
та називає продукти, які з 
них виготовляють.

2 тема 6. органи чуттів
слух, нюх, дотик, зір, 
смак.

Учень (учениця): 
 x ознайомлюється із п’ятьма 
органами чуття людини;
 x вивчає їхні можливості; 
 x засвоює назви: солодкий, 
кислий, гіркий, солоний.

1 тема 7. клімат. Погода. 
Пори року
співвіднесення одягу та по-
годи. асоціативні відчуття 
“холодно”, “тепло”. 

Учень (учениця): 
 x закріплює знання про основ-
ні пори року, клімат та по-
годні умови; 
 x називає асоціативні відчут-
тя, дивлячись на зображення 
різних об’єктів.
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ТочнісТь рУхіВ. Дія за ПраВиЛом 

1 тема 8. розвиток дрібної 
моторики руки, точність 
рухів. дія за правилом 
ідентифікація фігур та роз-
фарбовування за правилом. 
Побудова ліній і фігур, то-
тожних заданим. малюнок 
одним розчерком. Віднов-
лення малюнка за частко-
вим контуром. Тест на точ-
ність та координацію рухів. 
Уміння діяти за вказаною 
інструкцією.

Учень (учениця):
 x відтворює лінії та фігури, 
що відповідають заданим; 
 x малює вказані фігури одним 
розчерком (не відриваючи 
руки від паперу і не прово-
дячи двічі по одній лінії); 
 x розфарбовує фігури за вка-
заним правилом; 
 x діє за вказаною інструкцією.

сПіЛьні ознаКи. ВЛасТиВосТі

1 тема 9. Подібність у сут-
тєвому. “Зайва” фігура. 
Групування за подібними 
ознаками
Виділення “зайвого”. спіль-
ні ознаки у різних об’єктів. 
групування парами.

Учень (учениця):
 x об’єднує намальовані об’єкти 
у групу з основною спільною 
ознакою; 
 x виокремлює і називає “зай-
вий” об’єкт, який до цієї гру-
пи не належить; 
 x групує предмети парами за 
подібними ознаками.

УзагаЛьнення Та КЛасиФіКація. КрУги ейЛера

2 тема 10. Узагальнення та 
класифікація. круги ейле-
ра 
Узагальнення. Класифіка-
ція за кольором, будовою, 
формою, кількістю, влас-
тивостями. знаходження 
спільних ознак у групах.

Учень (учениця):
 x класифікує об’єкти у класи 
за певними ознаками: кольо-
ром, будовою, формою, кіль-
кістю, властивостями, малю-
ючи круги ейлера;
 x знаходить спільні ознаки у 
виділених групах.

ПоріВняння

2 тема 11. Порівняння
Порівняння за розміром, 
формою, кількістю, об’є-
мом, швидкістю.

Учень (учениця):
 x порівнює об’єкти за розмі-
ром, формою, кількістю та 
швидкістю.
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КомбінаТориКа Та ЛогіКа

2 тема 12. комбінаторика. 
логічний порядок дій. най-
простіші логічні задачі на 
порівняння, заперечення та 
перетин множин 
Комбінаторне розфарбову-
вання. Логічна побудова по-
рядку слідування малюнків 
та складання розповіді за 
ними. найпростіші логічні 
задачі.

Учень (учениця):
 x розфарбовує малюнки за зада-
ним комбінаторним правилом;
 x встановлює логічний по-
рядок подій, зображених на 
малюнках; 
 x складає розповідь за малюн-
ками, розповідає її вголос; 
 x розв’язує найпростіші логіч-
ні задачі, вдаючись до таких 
понять логіки, як заперечен-
ня, порівняння та перетин 
множин. 

ариФмеТиКа

2 тема 13. Порівняння вели-
чин у навколишньому жит-
ті. вирівнювання кількості 
Відповідність арифметич-
них дій та малюнків. Від-
новлення чисел та дій у 
арифметичних виразах. По-
няття “однакове”, “менше”, 
“більше” на числовому рів-
ні. Практичне застосування 
цих понять. задачі на зва-
жування.

Учень (учениця):
 x встановлює та записує до 
кожного малюнка відповідну 
математичну дію; 
 x записує знаки “=”, “<”, “>” 
між заданими числами; 
 x відновлює у математичних 
виразах пропущені числа та 
арифметичні дії; 
 x розв’язує задачі на зважу-
вання; 
 x добирає у співвідношеннях 
відповідні числа із трьох за-
пропонованих. 

заКономірносТі

1 тема 14. Пошук закономір-
ностей
Домальовування фігури за 
знайденим правилом. за-
криті та відкриті тести.

Учень (учениця):
 x встановлює закономірність 
зміни фігур та вибирає серед 
п’яти запропонованих (у за-
критих тестах) або домальовує 
(у відкритих тестах) фігуру, 
яка є логічним продовженням 
виявленого правила.
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неВербаЛьні анаЛогії

1 тема 15. аналогії на невер-
бальному рівні. найпрості-
ші аналоги матриць равена
знаходження малюнка за 
аналогією до заданої пари 
малюнків. Вибір малюнка, 
який правильно завершує 
подану композицію.

Учень (учениця):
 x встановлює ідею утворення 
другого малюнка з першо-
го (у верхній заданій парі) і 
добирає четвертий малюнок, 
який співвідноситься з третім 
малюнком за цим самим пра-
вилом або логічно завершує 
композицію.

наочно-схемаТичне мисЛення

1 тема 16. розвиток наочно-
схематичного мислення
Упорядкування слів та фі-
гур за заданою схемою. чи-
тання “маршруту” за стріл-
ками.

Учень (учениця): 
 x просувається по схемі за 
вказаним схематичним марш-
рутом; 
 x читає слова та впорядковує 
фігури за вказаною схемою; 
 x просувається по таблиці 
згідно з “маршрутом”, що 
вказаний стрілками, і запи-
сує відповідь. 

1 тема 17. таблиця-схема 
структури тваринного та 
рослинного світу
загальні поняття щодо кла-
сифікації тваринного та 
рослинного світу.

Учень (учениця):
 x ознайомюється з найпрості-
шою класифікацією рослин-
ного та тваринного світу; 
 x словесно описує належність 
рослини чи тварини до вка-
заного класу та групи.

ПросТороВа УяВа Та орієнТація

1 тема 18. лабіринти. орієн-
тація
Поняття про лабіринт. По-
шук шляху в лабіринті. 
Просторова орієнтація (лі-
воруч, праворуч).

Учень (учениця):
 xшукає шлях проходження 
лабіринту: від “входу” до 
“виходу”; 
 x малює цей шлях; 
 x вивчає за малюнком поняття 
“правий”, “лівий”, “право-
руч”, “ліворуч”.
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1 тема 19. старовинна гра 
“танграм”. ідентифікація 
вирізаних частин фігур 
Поняття про гру “Танграм”. 
Доповнення малюнка части-
ною, якої бракує. складан-
ня цілого з частин.

Учень (учениця):
 x будує із частин квадрата фі-
гури, що зображені на ма-
люнках; 
 x добирає поміж п’яти запро-
понованих фігур той фраг-
мент, який правильно завер-
шує вказаний малюнок; 
 x складає і зафарбовує цілий 
квадрат із вказаних фрагмен-
тів.

геомеТрія

1 тема 20. Геометричні за-
дачі
ідентифікація фігури з її 
схематичним зображенням. 
Класифікація ліній: прямі, 
криві, ламані. замкнені та 
розімкнуті лінії. Поділ на 
частини. розрізання за вка-
заним правилом.

Учень (учениця):
 x співвідносить предмети з 
їхніми схематичними зобра-
женнями; 
 x позначає на малюнках прямі, 
криві та ламані лінії; 
 x вказує замкнуті та розімкну-
ті лінії; 
 x ділить фігури на частини за 
допомогою прямих ліній.

“сірниКоВі” заДачі

1 тема 21. логічні задачі з 
сірниками
Побудова фігур із заданої 
кількості сірників. Вилу-
чення та переставляння сір-
ників у малюнках. Правила 
поводження з вогнем та сір-
никами.

Учень (учениця):
 x будує та перебудовує гео-
метричні фігури із вказаної 
кількості сірників; 
 x вилучає чи переставляє сір-
ники у літерах або рівностях 
для отримання інших літер 
та правильних рівностей.

моВа Та мисЛення

1 тема 22. антоніми. Уза-
гальнення. Пізнавальні та-
блички про природу 
Пошук слова-антоніма. 
Пошук узагальнювального 
слова. 

Учень (учениця):
 x добирає антоніми до вказа-
них слів із запропонованого 
списку; 
 x знаходить узагальнювальне 
слово; 
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Підсумкові таблички про 
природу. Правильні назви 
потомства тварин. будова 
тіла тварин. назви квітів.

 x заповнює таблички про тва-
рин та будову їхнього тіла; 
 x записує правильні назви тва-
рин та їхнього потомства; 
 x наводить приклади рослин і 
тварин відповідно до таблиці 
їх класифікації; 
 x вписує пропущені літери у 
назви квітів. 

3 тема 23. евристичне мис-
лення на вербальному (сло-
весному) рівні. Загадки 
Відгадуваня загадок. інте-
лектуальний тренінг. ана-
грами (слова з переставле-
ними літерами). інтерв’ю 
на загальну обізнаність.

Учень (учениця):
 x відгадує загадки; 
 x відгадує та записує загадані 
слова; 
 x будує слова та речення за їх-
німи складами чи частинами; 
 x читає анаграми, встановлю-
ючи правильний порядок слі-
дування літер; 
 x відповідає на запитання ін-
терв’ю (анкети), записуючи 
відповіді у відповідні таб-
лиці. 

УВага Та її КореКція

тема 24. Перевірка та роз-
виток уваги. Переключен-
ня уваги
1. Гра “Муха” 
запам’ятовувати шлях пе-
реміщення “мухи”, який 
учитель описує спочатку в 
повільному темпі, а потім – 
у швидкому, по клітинках 
квадрата розміром 3    3 і в 
кінці гри вказувати номер 
клітинки, на якій “муха” зу-
пинилася. 

Учень (учениця):
 xтренує увагу, стежачи за 
переміщенням “мухи” по на-
мальованій табличі згідно 
з маршрутом, який уголос 
диктує вчитель; 
 x записує назву клітинки, де 
“муха” зупинилася.
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2. Заплутані лінії
Утримування уваги на за-
плутаних лініях.
знаходження об’єктів, які 
з’єднані лінією.
3. Вправи на корекцію уваги 
малюнок за правилом. не-
стандартні кросворди. По-
шук чисел. Викреслювання 
чи підкреслення літер за 
певним правилом (спроще-
ний аналог відомої у пси-
хології коректурної проби 
бурбона). Фарбування та 
вставляння символів за за-
даним правилом. 

Учень (учениця):
 x очима стежить за вказаною 
лінією, визначаючи, які саме 
об’єкти з’єднані між собою.

Учень (учениця):
 xтренує свою увагу, створю-
ючи малюнок за вказаним 
правилом; 
 xшукає та зафарбовує слова у 
нестандартних кросвордах; 
 xшукає числа у таблиці; 
 x підкреслює чи закреслює 
вказану літеру, вставляючи 
відповідні значки у намальо-
вані фігури; 
 x розфарбовує малюнок відпо-
відно до вказаної нумерації 
кольорів.

+Творчі Тренінги

тема 1. невербальні творчі тренінги. Домальовування ма
люнка за поданим фрагментом лінії

Домалювати малюнок за поданим фрагментом лінії (хвилястої лі-
нії, півкруга, ламаної, двох паралельних ліній). Що оригінальніший 
малюнок, то вищі показники творчого потенціалу дитини. 

тема 2. вербальні творчі тренінги. Складання казок на за
дану тему. нове застосування звичайних предметів

скласти казку на задану тему, наприклад: “звідки у редиски 
хвостик”, “чому кавун смугастий” тощо. Придумати якомога більше 
застосувань для звичайних предметів (наприклад, цеглини, олівця, 
мила і т. п.).

+Логічні ігри

тема 3. Логічні ігри
1. “Хрестики-нулики”.
Варіант гри у “хрестики-нулики” можна ускладнити, збільшуючи 

кількість клітинок, наприклад, грати у квадраті 5    5. 
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2. Гра в кутики.
грають двоє. на шаховій дошці в одному куті – 9 білих пішаків, 

розташованих у квадраті 3    3, у протилежному куті (по діагоналі) – 
9 чорних пішаків, розташованих аналогічно. Кожному гравцеві треба 
якнайшвидше перемістити свої 9 пішаків у протилежний кут дошки (на 
вихідну позицію суперника), за один хід переміщаючись лише на одну 
клітинку по горизонталі або по вертикалі. якщо ж на шляху стоїть 
один свій або один чужий пішак, то його можна перестрибнути, продо-
вжуючи перестрибувати за один свій хід доти, доки це можливо.

3. Гра “Розплутанка”.
7-8 дітей стають у коло і беруть один одного за руки так, щоб ліва 

і права рука кожної дитини була подана двом різним дітям. “Віль-
них” рук не повинно залишатися. не розриваючи рук, треба якомога 
швидше “розплутатися”.

+розвиТок пам’яТі 

тема 4. розвиток зорової пам’яті 
1. Гра “Пам’ять”. 
беруть набір із 30–40 однакових зовні карток з малюнками на 

внутрішній стороні, причому кожен малюнок трапляється двічі. Карт-
ки розкладають малюнками донизу. Діти почергово перевертають по 
2 картки. якщо трапляться однакові малюнки, пару забирають собі, 
отримуючи бал, якщо ні, то картки повертають у попереднє положен-
ня. Перемагає той, хто ліпше запам’ятав розташування малюнків і, 
відповідно, отримав більше балів.

2. Запам’ятовування фігур, предметів, порядку їх розташування.
а) Показати дітям 6–8 намальованих на папері геометричних фі-

гур упродовж 20 с. Діти зображають ці фігури у зошиті у такому 
самому порядку, як побачили на малюнку. (с. 68)*

б) Покласти на стіл 7–10 різних предметів і показати їх дітям. на-
кривши предмети серветкою, вилучити один або поміняти предмети 
місцями. Діти згадують, який предмет зник або кажуть, як змінилося 
розташування предметів.

в) Покласти на стіл у ряд 7-8 різних предметів і показати їх дітям. 
накривши їх скатертиною, попросити дитину назвати предмети за по-
рядком зліва направо або навпаки. 

тема 5. розвиток слухової пам’яті. асоціативне запам’я
товування (с. 68-69)*

* Тут і далі: Планета міркувань: Методичний посібник для вчителів / О. М. Гісь, 
І. Ф. Філяк. – К.: Інститут сучасного підручника, 2009.
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1. Механічне запам’ятовування
Прочитати дітям 8 будь-яких односкладових слів. Діти відновлю-

ють хоча б частину прослуханих слів і записують їх у зошит. 
2. Асоціативне запам’ятовування
Учитель читає 10–12 різних пар асоціативних слів. Діти намага-

ються запам’ятати ці пари. Далі вчитель читає перше слово з асоціа-
тивної пари, а учні згадують і записують друге слово. 

2 клас 

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

Зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

розВиТоК ПросТороВої УяВи Та орієнТації

1 тема 1. розвиток перцеп-
тивних здібностей
Вправи на спостережливість 
та увагу. Помилки в малюн-
ках. Кількість предметів. 
Відмінність, подібність.

Учень (учениця):
 x знаходить помилки в пода-
них малюнках, відмінності 
між малюнками; 
 x знаходить два однакові ма-
люнки; 
 x виділяє на малюнках окремі 
зображення.

розВиТоК неВербаЛьного Логічного мисЛення

1 тема 2. логіка малюнків 
Узагальнення. Класифіка-
ція. Порівняння та аналіз.

Учень (учениця):
 x узагальнює, добираючи спіль-
ну назву для вказаних об’єк-
тів;
 x класифікує, об’єднуючи об’єк-
ти у класи;
 x порівнює, здійснює аналіз 
подібності та відмінності різ-
них об’єктів.

1 тема 3. Подібність у сут-
тєвому. Що “зайве”? сим-
вольний рівень

Учень (учениця):
 x об’єднує намальовані об’єкти 
у групу з основною спільною 
ознакою; 
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Визначення “зайвого” сим-
волу за певною ознакою.

 x виділяє і називає “зайвий” 
об’єкт, який до цієї групи не 
належить.

1 тема 4. Закономірності 
знаходження закономірнос-
ті побудови фігур. закриті 
тести – вибір правильної 
відповіді серед кількох за-
пропонованих. 

Учень (учениця):
 x встановлює закономірність 
зміни фігур та вибирає серед 
запропонованих ту, яка є ло-
гічним продовженням вияв-
леного правила.

1 тема 5. мислення за анало-
гією. невербальні аналогії 
Побудова малюнка за ана-
логією до заданої пари ма-
люнків. Побудова слова з 
літер за заданим правилом.

Учень (учениця):
 x встановлює ідею утворення 
другого малюнка (чи слова) 
з першого і добирає четвер-
тий малюнок, який співвід-
носиться з третім за цим са-
мим правилом.

1 тема 6. наочно-схематичне 
мислення
читання схем. рух за вка-
заним схематичним марш-
рутом. читання слів за вка-
заним маршрутом.

Учень (учениця):
 x зіставляє слова із їхнім схе-
матичним зображенням; 
 x просувається по схемі за 
вказаним схематичним марш-
рутом; 
 x читає слова та впорядковує 
числа за вказаною схемою; 
 x просувається по таблиці 
згідно з указаним стрілками 
“маршрутом” і записує від-
повідь.

моВа Та мисЛення.  
розВиТоК ВербаЛьного (сЛоВесного)  

Логічного мисЛення

1 тема 7. антоніми. виокрем-
лення суттєвих ознак. Уза-
гальнення на вербальному 
рівні 
Пошук слів-антонімів. По-
шук найсуттєвіших ознак 
різних об’єктів. 

Учень (учениця):
 x добирає і записує антоніми 
до вказаних слів або вибирає 
їх із запропонованих; 
 x завершує побудову речення, 
добираючи найсуттєвіше сло-
во із числа запропонованих; 
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Добір узагальнювального 
слова.

 x називає узагальнювальне 
слово до пари заданих слів; 
 x добирає з довідки слово, яке 
найточніше характеризує за-
дане слово.

1 тема 8. Подібність за сут-
тєвою ознакою. Що “за-
йве”? 
Вибір “зайвого” слова за 
суттєвою ознакою. нетра-
диційне виокремлення “за-
йвого”.

Учень (учениця):
 x об’єднує слова у групи за 
спільною ознакою; 
 x виділяє і називає “зайве” 
слово, яке до цієї групи не 
належить; 
 x виділяє “зайве” слово, доби-
раючи нестандартні способи 
об’єднання слів у групи за 
спільною ознакою.

1 тема 9. класифікація. точ-
ність формулювань 
Класифікація предметів за 
різноманітними ознаками. 
розподіл слів на два зада-
ні класи. аргументація ви-
бору. Вироблення навичок 
точного формулювання.

Учень (учениця):
 x класифікує слова у класи за 
їхнім змістом; 
 x аргументує свій вибір; 
 x обирає серед запропонова-
них твердження, яке найточ-
ніше описує малюнок.

1 тема 10. вербальні анало-
гії
Добір слова за аналогією до 
заданої пари слів. 

Учень (учениця):
 x встановлює смисловий зв’я-
зок між першою парою слів 
і добирає аналогічне слово у 
другій парі. 

1 тема 11. Прислів’я та при-
казки. Фразеологізми. на-
родні при кмети 
Вправи на засвоєння та тлу-
мачення приказок, фразео-
логізмів.

Учень (учениця):
 x добирає слово, яке правиль-
но завершує приказку; 
 x об’єднує початок приказки з 
її закінченням; 
 x пояснює фразеологізми; 
 x складає “розсипані” речен-
ня;
 x запам’ятовує народні прик-
мети.
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еВрисТичне мисЛення

1 тема 12. Гнучкість мислен-
ня. Читання шифрограм. 
кодування
Поняття про шифрування, 
читання шифрограм. різні 
способи кодування та роз-
кодовування інформації. 
розкодовування слів та ре-
чень за даним числовим або 
символьним кодом.

Учень (учениця):
 x має уявлення про шифрогра-
му, кодування; 
 x розшифровує слова та ре-
чення за їхнім числовим або 
символьним кодом, роблячи 
логічні зіставлення.

3 тема 13. інтелектуальний 
мовний тренінг. Підвищен-
ня рівня обізнаності. мов-
ні головоломки. анаграми. 
метаграми. монограми
Відновлення пропущених 
літер. Побудова слів за вка-
заними складами. Відгаду-
вання складів, які є кінцем 
першого заданого слова і по-
чатком другого. Дзеркальні 
відображення. горизонталь-
на симетрія. мовні голо-
воломки з використанням 
принципу симетрії. читання 
анаграм як один зі способів 
пришвидшення техніки чи-
тання. Ускладнений варі-
ант завдання з анаграмами. 
анаграми-приказки. мета-
грами (перехід від слова до 
слова за допомогою зміни 
лише однієї літери при кож-
ному кроці). монограми. 
нестандартні кросворди. 
чайнворди. 

Учень (учениця):
 x читає слова, у яких пропу-
щені літери, будує слова за 
їхніми складами; 
 x відгадує склади, які є кінцем 
першого слова і початком 
другого; 
 x читає слова у їхньому дзер-
кальному відображенні; 
 x відновлює початкове слово, 
переставляючи літери; 
 x читає анаграми-приказки; 
 x добирає слова в метаграмах, 
змінюючи на кожному кроці 
лише одну літеру; 
 x відгадує ідею побудови мета-
грам; 
 xшукає слова у нестандартних 
кросвордах; 
 x відгадує і записує слова у 
чайнвордах. 
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1 тема 14. асоціативне мис-
лення. Загадки
Пошук асоціативного слова 
до заданої групи слів. асо-
ціативні загадки та загадки 
звичайні.

Учень (учениця):
 x добирає асоціативне слово 
до трьох заданих слів; 
 x відгадує асоціативні загадки 
за кількома асоціативними 
словами; 
 x відгадує звичайні загадки. 

1 тема 15. ребуси
розгадування буквених, бу-
к вено-числових ребусів та 
ребусів у малюнках.

Учень (учениця):
 x читає слова, зображені з до-
помогою малюнків-ребусів та 
числових ребусів. 

4 тема 16. тренінг евристич-
ного мислення
евристичні задачі. нестан-
дартна арифметика. задачі 
з сірниками. Жартівливі за-
дачі.

Учень (учениця):
 x розв’язує нестандартні ев-
ристичні задачі; 
 x будує слова за їхніми ариф-
метичним заданням; 
 x обчислює числа, задані не-
стандартним способом; 
 x розв’язує сірникові задачі 
способом переставляння сір-
ників; 
 x складає правильні рівності.

розВиТоК мисЛення  
на осноВі маТемаТичного маТеріаЛУ

1 тема 17. Задачі геометрич-
ного змісту. Формування 
просторової уяви
геометричні фігури та їх 
класифікація. Побудова та 
лічба різних геометричних 
фігур. Відрізки, прямі, фі-
гури та їх взаємне розташу-
вання. Формування просто-
рової уяви. малюнок одним 
розчерком.

 xУчень (учениця):
 x лічить геометричні фігури, 
зображені на малюнку; 
 x розв’язує найпростіші гео-
метричні задачі на побудову, 
поділ на частини; 
 x малює фігури одним розчер-
ком. 
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2 тема 18. аналіз та синтез 
на основі математичного 
матеріалу
Проміжки та інтервали. 
метод підбору. арифметич-
ні задачі. Пропорції. 

Учень (учениця):
 x розв’язує задачі на проміж-
ки та інтервали, арифметич-
ні задачі;
 x добирає цілочисельні роз-
в’яз ки до задачі, складає 
найпростіші пропорції. 

1 тема 19. властивості чисел 
та їх порівняння
числові задачі. Відновлен-
ня чисел.

Учень (учениця):
 x відновлює пропущені числа 
у рівностях та нерівностях; 
 x добирає числа, які відповіда-
ють усім заданим умовам. 

1 тема 20. Закономірності 
числових послідовностей 
Продовження побудови чис-
лового чи буквено-числово-
го ряду.

Учень (учениця):
 x встановлює закономірнос-
ті побудови числового ряду 
і продовжує вказаний ряд, 
дотримуючись цієї законо-
мірності. 

1 тема 21. комбінаторика 
найпростіші комбінаторні 
задачі. Переставляння. роз-
міщення. 

Учень (учениця):
 x розв’язує комбінаторні зада-
чі, застосовуючи ідею пере-
ставлянь та розміщення. 

4 тема 22. логічне мислення 
на вербальному рівні 
задачі на порівняння та 
розташування. задачі на 
перетин множин. Таблич-
ки істинності як метод 
розв’язування логічних за-
дач. метод виключення. 
Переплутані написи. хибні 
твердження. найпростіші 
доведення.

Учень (учениця):
 x порівнює об’єкти за вказа-
ною властивістю, розв’язує 
задачі на зважування; 
 x розв’язує логічні задачі з ви-
користанням таких понять 
логіки, як перетин множин, 
таблички істинності, метод 
вилучення, хибні тверджен-
ня та побудова заперечень до 
них; 
 x здійснює найпростіші дове-
дення та робить логічні умо-
виводи.
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1 тема 23. Задачі на плану-
вання дій. Задачі про “чор-
ну скриньку”
задачі на переливання. за-
дачі на перевезення. задачі 
про “чорну скриньку”.

Учень (учениця):
 x розв’язує задачі на перели-
вання, на перевезення;
 x проводить дедуктивний ана-
ліз, розв’язуючи задачі про 
“чорну скриньку”. 

ПросТороВа УяВа

2 тема 24. розвиток просто-
рової уяви
гра “Танграм”. Побудова 
фігур за їхніми частинами. 
Поділ фігури на частини. 
іден тифікація вирізаних 
час тин фігури. обертання 
у просторі об’ємних фігур. 
розгортки кубика. Віднов-
лення фігури за її розгорт-
кою.

Учень (учениця):
 x складає зображені фігури з 
частин розрізаного квадрата 
у грі “Танграм”; 
 x добирає частини фігур, з 
яких можна утворити цілу 
фігуру; 
 x впізнає об’ємну фігуру при 
її обертанні у просторі; 
 x називає номер фігури за її 
розгорткою. 

КореКція УВаги

1 тема 25. розвиток уваги.
Коректурні проби. Поряд-
кова лічба фігур та малюн-
ків. Лічба цифр у таблиці. 
розфарбуй за правилом.

Учень (учениця):
 xтренує свою увагу, підрахо-
вуючи кількість однакових 
чисел, що у таблиці, підкрес-
люючи вказані літери у ко-
ректурних пробах; 
 x називає числа, що розміщені 
у таблиці, у порядку їх зрос-
тання; 
 x замальовує фрагменти ма-
люнка згідно з указаним ко-
льором.
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+Творчі Тренінги

тема 1. невербальні творчі тренінги. Домальовування ма
люнка за поданим фрагментом лінії. вітальні картки на не
звичайні свята. Листималюнки. 

Домалювати малюнок за поданим фрагментом лінії. намалювати 
картку до Дня сміливця, Дня ласуна, Дня модниці, Дня футболіста, Дня 
сміху тощо. написати лист у вигляді малюнка, наприклад, зобразити на-
бором малюнків фразу “ходімо грати у футбол сьогодні ввечері”.

тема 2. мовні ігри.
1. Гра “Категорії”.
на задану літеру написати по одному слову з певної категорії по-

нять: місто, країна, ім’я, тварина, рослина тощо.
2. Гра “Буквений солітер”.
Дописувати у квадраті 5    5 до заданого слова по одній літері так, 

щоб щоразу утворювалось нове слово. читати можна у будь-якому 
напрямку, крім діагонального.

3. Гра на складання слів.
скласти якомога більше нових слів з літер заданого слова.

+розвиТок різних виДів пам’яТі 

тема 3. 
перевірка та тренування пам’яті за тривалістю запам’я

товування (с. 69)*
Оперативна пам’ять. запам’ятовування та відтворення набору 

із 4–6 цифр.
перевірка та тренування пам’яті за типом аналізатора 

(с. 68)*
1. Слухова пам’ять. Тренування слухової пам’яті способом по-

будови асоціативних ланцюжків. звичайне запам’ятовування 10 слів, 
не пов’язаних між собою. запам’ятовування 20 слів асоціативним спо-
собом. цей спосіб полягає у тому, що кожне наступне слово, яке на-
зиває вчитель, учень асоціативно пов’язує з попереднім, утворюючи 
у такий спосіб асоціативні ланцюжки. Потім учень відтворює названі 
вчителем слова, використовуючи утворені асоціативні ланцюжки.

2. Зорова пам’ять. Тренування спостережливості та зорової 
пам’яті. 

а) Відновлення з пам’яті 8–10 показаних учителем фігур. 
б) запам’ятовування порядку розташування у ряд гравців або 

предметів. 
в) згадування: які дві речі з десяти покладених зникли зі столу.
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перевірка та тренування пам’яті за способом запам’ я
товування (с. 69)*

Асоціативна пам’ять. 
а) “смислові пари”. за першим словом із зачитаної смислової пари 

слів відтворити друге. 
б) “Калейдоскоп”. Кожен учасник називає колір (іграшку, квітку 

тощо), який найбільше йому подобається. назвати улюблений колір 
(іграшку, квітку тощо) кожного гравця, якщо всі учасники помінялися 
своїми місцями. 

в) “оповідач, що заблукав”. заплутувати оповідання, переходячи 
від одного асоціативного образу до іншого. Потім відтворити оповіда-
ння.

тема 4. перевірка стійкості уваги та її корекція.
а) Перевірка переключення уваги дитини, швидкості включення в 

роботу, втомлюваності за допомогою таблиць шульте. Таблиці шуль-
те – це таблиці, на яких розміщені числа (однакового розміру і кольо-
ру) від 1 до 25 у довільному порядку. Дитина показує всі 25 чисел за 
порядком, витративши на це якомога менше часу (до 1 хв). Перевірку 
доцільно зробити на п’ятьох різних таблицях.

+б) Корекція уваги – ускладнена гра “муха”. стежити за зобра-
женням “мухи”, яка переміщається по пронумерованій сітці розміром 
5    5. (с. 67)*.

в) Вправа “Контроль за літерами”. Плескати в долоні стільки ра-
зів, скільки разів певна літера трапляється у слові, яке називають.

3 клас 

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

Зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

сПосТереЖЛиВісТь.  
розВиТоК неВнербаЛьного Логічного мисЛення

1 тема 1. Перцептивні здіб-
ності. схематичне мислення
знаходження двох однако-
вих малюнків. 

 xУчень (учениця):
 x знаходить малюнок, іден-
тичний заданому; 
 xшукає серед багатьох ма-
люнків два однакові;
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способи символічного пред-
ставлення тексту. читання 
слів за “заданим маршру-
том”. 

 x читає текст, заданий сим-
вольно;
 x складає слова відповідно до 
заданого правила (“маршру-
ту”).

1 тема 2. Подібність у суттє-
вому. “Зайва” фігура. За-
кономірності на невербаль-
ному рівні 
серед намальованих симво-
лів знайти один “зайвий”, 
об’єднавши інші символи в 
один клас за якоюсь суттє-
вою ознакою. Визначення 
наступної фігури за зада-
ним правилом.

 xУчень (учениця):
 x об’єднує символьні об’єкти 
у групу з основною спільною 
ознакою;
 x виділяє і називає “зайвий” 
символ, який до цієї групи 
не належить; 
 x встановлює закономірність 
зміни фігур та визначає 
з-поміж п’яти запропонова-
них ту фігуру, яка є логіч-
ним продовженням встанов-
леного правила.

1 тема 3. мислення за анало-
гією. асоціативне мислен-
ня на невербальному рів-
ні. Побудова асоціативних 
ланцюжків
Побудова малюнка за анало-
гією до заданої пари малюн-
ків. Побудова асоціативних 
ланцюжків між малюнками.

 xУчень (учениця):
 x встановлює ідею утворення 
другого малюнка з першого і 
добирає четвертий малюнок, 
який співвідноситься з тре-
тім за цим самим правилом; 
 x називає асоціативний зв’язок 
між кожними двома сусідніми 
малюнками, будуючи таким 
чином асоціативні ланцюжки. 

моВЛення Та мисЛення. Логічне мисЛення

1 тема 4. виділення суттєво-
го. антоніми. синоніми 
Виявлення суттєвих та не-
суттєвих ознак певного по-
няття, предмета, явища. 
зна ходження антонімів. По-
шук синонімів для окремих 
слів і цілих виразів.

Учень (учениця):
 x завершує побудову речення, 
добираючи два найсуттєвіші 
слова із числа запропонова-
них; 
 x вибирає із запропонованих або 
самостійно добирає слово, що 
є антонімом до даного слова; 
 xшукає слово чи вираз, що є 
синонімом до даного слова 
чи виразу.
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2 тема 5. Узагальнення. кла-
сифікація. виключення по-
нять. Що “зайве”?
Пошук узагальнювально-
го (родового) поняття до 
кожного із двох поданих 
понять. розвиток уміння 
систематизувати, класифі-
кувати за різноманітними 
ознаками, добирати назви, 
аргументувати вибір. По-
шук “зайвого” слова за пев-
ною ознакою.

Учень (учениця):
 x узагальнює, розташовуючи 
поняття від часткового до 
найбільш загального; 
 x розбиває слова на класи за 
їх змістом; 
 x об’єднує слова у групи зі 
спільною ознакою; 
 x виділяє і називає “зайве” 
слово, яке до цієї групи не 
належить.

1 тема 6. мовні аналогії. 
Ускладнені аналогії 
Добір слова за аналогією до 
заданої пари слів. “Усклад-
нені” аналогії як метод для 
розвитку логіки мислення, 
здатності до абстрагування 
та вміння робити смислові 
переноси. 

Учень (учениця):
 x встановлює смисловий зв’я-
зок між першою парою слів 
і добирає аналогічне слово у 
другій парі; 
 x проводить ускладнені ана-
логії;
 x робить смислові переноси 
між парами слів.

1 тема 7. омоніми. омогра-
фи 
багатозначність слів. Впра-
ви на добір омонімів та омо-
графів.

Учень (учениця):
 x добирає омоніми та омогра-
фи за заданими характерис-
тиками.

моВЛення Та мисЛення. еВрисТичне мисЛення

5 тема 8. інтелектуальний 
тренінг 
мовні головоломки. ана
грами. Дзеркальні анагра
ми. метаграми. метагра
ми з “сідлом”. 
па ліндроми. Шифрогра
ми. криптограми. ребуси. 
загадки 

Учень (учениця):
 x розв’язує мовні головоломки;
 x читає слова, у яких пропу-
щені літери;
 x відгадує склади, які є кін-
цем першого слова і почат-
ком другого; 
 x відновлює, переставляючи 
літери, початкове слово; 
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Підвищення інтелектуаль-
ного рівня, загальної обі-
знаності, швидкості та гнуч-
кості мислення, збагачення 
словникового запасу, розви-
ток здатності швидкого пе-
реключення на іншу ідею.

 x читає анаграми-приказки; 
 x добирає слова в метаграмах, 
змінюючи на кожному кроці 
лише одну літеру;
 x відгадує слова у метаграмах 
з “сідлом”; 
 x відновлює та читає палін-
дроми; 
 x читає шифрограми;
 x розкодовує криптограми;
 x відгадує ребуси та загадки. 

1 тема 9. асоціаціативне 
мислення як складова твор-
чості 
Добір асоціативного слова 
до трьох заданих слів. асо-
ціативні загадки.

Учень (учениця):
 x добирає асоціативне слово 
до трьох заданих слів, за 
кількома асоціативними сло-
вами відгадує асоціативні за-
гадки.

3 тема 10. Збагачення та вдо-
сконалення мовлення 
переносне значення вира
зів. образні порівняння. 
приказки та прислів’я. 
аналогії між приказками. 
ідіоми та фразеологізми. 
розвиток дотепності, по
чуття гумору
Поняття про переносне зна-
чення слів. розуміння пере-
носного значення крилатих 
виразів.

Учень (учениця):
 x зіставляє образні порівнян-
ня, шукає смислову подіб-
ність між ними; 
 x добирає слово, яке правиль-
но завершує приказку; 
 x об’єднує початок приказки з 
її закінченням; 
 x пояснює фразеологізми; 
 x знаходить приказки, подібні 
між собою за змістом; 
 x зіставляє фразеологізми та 
пояснює їх; 
 x знаходить подібні за зміс-
том фразеологізми.

мисЛення В маТемаТиці. Логічне мисЛення

2 тема 11. інтервали та про-
міжки. віддалі. Задачі з 
календаря. Задачі з годин-
ником
Поняття інтервалу.

Учень (учениця):
 x розв’язує задачі на віддалі, 
проміжки та інтервали, за-
дачі з календаря та задачі з 
годинником. 
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Порівняння кількості об’єк-
тів та кількості інтервалів 
між ними. Відмінності при 
розміщенні об’єктів на колі 
та на прямій. ознайомлення 
з календарем: кількість мі-
сяців у році, днів у місяці, 
кількість днів між двома да-
тами тощо.  найпростіші за-
дачі з годинником: розуміння 
термінології, принципу фор-
мування післяобідніх годин.  

4 тема 12. аналіз та синтез 
на основі математичного 
матеріалу
арифметичні задачі. за
дачі, що розв’язуються з 
кінця. метод підбору. пе
ретин та доповнення мно
жин. задачі на знаходжен
ня частини від числа або 
числа за його частиною
застосування  математичних 
методів та прийомів під час 
розв’язування арифметич-
них задач: розв’язування з 
кінця, застосування методу 
підбору, знаходження спіль-
ної частини двох множин 
тощо. Використання відріз-
ків та схематичного зобра-
ження під час розв’язування 
задач на частини. 

Учень (учениця):
 x розв’язує арифметичні за-
дачі; задачі на знаходження 
частини від числа або числа 
за його частиною;
 x застосовує метод підбору 
цілочисельних розв’язків, 
ідею перетину та доповнення 
множин.

2 тема 13. властивості чисел. 
Закономірності числових 
послідовностей 
Відновлення чисел. числові 
закономірності. 

Учень (учениця):
 x відновлює пропущені числа 
у рівностях та нерівностях; 
 x добирає числа, які відпові-
дають усім заданим умовам; 
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Принцип аналогій.  x встановлює закономірнос-
ті побудови числового ряду 
і продовжує вказаний ряд, 
дотримуючись цієї законо-
мірності. 

1 тема 14. розвиток геоме-
тричного мислення
Відрізки. Точки на відрізку. 
Поняття “вправо”, “вліво”. 
Взаємне розміщення фігур. 
Перетин фігур. спільна час-
тина. Поділ фігур на части-
ни. завдання на інтуїтивне 
відчуття периметра і площі. 
малюнок одним розчерком. 

Учень (учениця):
 x розв’язує геометричні задачі 
на перетин фігур, їхнє взаєм-
не розміщення, знаходження 
спільної частини, поділ фі-
гур на частини;
 x виконує найпростіші завдан-
ня на порівняння периметра 
та площі. 

3 тема 15. розвиток логічно-
го мислення
порівняння за величиною. 
Таблички істинності. пе
реплутані написи та хиб
ні твердження. метод ви
ключення
розв’язування типових ло-
гічних задач, застосовуючи 
відомі прийоми та методи: 
побудова табличок істиннос-
ті, метод виключення, твер-
дження від супротивного. 

Учень (учениця):
 x порівнює об’єкти за різними 
параметрами (розмір, зріст, 
вік, швидкість тощо); 
 x розв’язує логічні задачі, 
використовуючи побудову 
табличок істинності, метод 
виключення, ідею задач на 
переплутані написи та хибні 
твердження.

1 тема 16. комбінаторика
основна ідея теми: пошук 
правильної системи перебо-
ру можливих варіантів.

Учень (учениця):
 x розв’язує комбінаторні зада-
чі, застосовуючи ідею пере-
становок та розміщення. 

1 тема 17. Задачі про “чорну 
скриньку”
Прогнозування необхідної 
кількості вибірки. Випадок 
найнесприятливішої вибір-
ки.

Учень (учениця):
 x прогнозує найнесприятливі-
шу можливість у задачах про 
“чорну скриньку” та робить 
логічні умовиводи.
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мисЛення В маТемаТиці. еВрисТичне мисЛення

4 тема 18. розвиток еврис-
тичного мислення
“Сірникові задачі”. голо
воломки на шахівниці. ев
ристичні задачі. числові 
головоломки. кольорова 
арифметика. Цифрові го
ловоломки “судоку”. роз
вивальні ігри: “15 олівців”, 
“крапочки”, “Дятли та 
ворони”
здогадка, як основний прин-
цип розвитку евристично-
го мислення. застосування 
комбінаторного та логічного 
мислення у евристичних за-
дачах. аналіз як основа для 
побудова виграшної страте-
гії.

Учень (учениця):
 x переставляє чи вилучає сір-
ники у рівняннях з сірника-
ми, щоб отримати правильну 
рівність; 
 x називає правильні ходи ша-
хових фігур у шахових голо-
воломках; 
 x розв’язує числові голово-
ломки та називає ідею вве-
дення кольорових чисел у 
нетрадиційних арифметич-
них задачах; 
 x розв’язує цифрові голово-
ломки “судоку”; 
 x розробляє стратегію логіч-
них ігор.

ПросТороВа УяВа. УВага. гУмор

+тема 19. розвиток про-
сторової уяви 
Побудова фігур за їхніми 
частинами. Проекції. Тан-
грам.

Учень (учениця):
 x лічить кількість граней, 
будує прямокутники з його 
частин; 
 x уявляє частини, з яких скла-
дається фігура; 
 x знаходить фігуру за її про-
екціями; 
 x складає фігури у грі “тан-
грам”.

+тема 20. тренінг уваги 
Веселі вправи на увагу. Ви-
бірковість уваги. Довільна 
увага.

Учень (учениця):
 x виконує вправи для розви-
тку уваги;
 xтренує довільну увагу. 
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+тема 21. Жартівливі за-
дачі, які розвивають кміт-
ливість та увагу 
Веселі задачі. Жартівливі 
запитання. гумор.

Учень (учениця): 
 x розв’язує веселі нестандарт-
ні задачі;
 x відповідає на жартівливі за-
питання, розвиваючи свою 
кмітливість, гумор та нестан-
дартне мислення.

+Тренінги Логічного миСЛення

тема 1. японські кросворди.
Відтворення малюнка за заданим математичним кодом. Кількість 

замальованих квадратів на малюнку повинна відповідати заданим 
числам як по горизонталі, так і по вертикалі.

+Творчі Тренінги

тема 2. Тренінг творчості. завдання на фантазію, уяву та 
гнучкість інтелекту.

1. Розвиток невербального творчого мислення.
Дати якомога більше оригінальних відповідей на запитання: “Що 

тобі нагадує цей малюнок?” наприклад, на малюнку два кола.
2. Розвиток вербального творчого мислення.
а) Вправи на виявлення прихованих властивостей предметів. на-

приклад: “Де можна використати звичайну цеглину (кульку, кришку, 
голку тощо)?”.

б) з будь-яких трьох запропонованих слів скласти якомога оригі-
нальніше речення.

в) завдання на розвиток широти мислення та всебічний аналіз. 
описати дивну подію і запропонувати учням назвати можливі при-
чини цієї події.
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4 клас 

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

Зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

моВа Та мисЛення

2 тема 1. творче вербальне 
мислення
загадки. Шаради. асо
ціативні загадки. асо
ціативні ланцюжки. 
анаграми. метаграми. 
метаграми з “сідлом”. 
Шифрограми.
+інтелектуальний тре
нінг.
+мовні головоломки. 
асоціаціативне та евристич-
не мислення як складни-
ки творчості. Підвищення 
швидкості та гнучкості мис-
лення, розвиток здатності 
до швидкого переключення 
на іншу ідею.

Учень (учениця):
 x відгадує шаради та загадки;
 x добирає до декількох зада-
них слів асоціативне слово;
 x відгадує за декількоми асоці-
ативними словами асоціатив-
ні загадки;
 x будує асоціативні ланцюжки;
 x відновлює початкове слово, 
переставляючи літери в ана-
грамах;
 x читає анаграми-приказки; 
 x добирає слова в метаграмах, 
змінюючи на кожному кроці 
лише одну літеру, відгадує 
слова у метаграмах з “сід-
лом”; 
 x розкодовує шифрограми, чи-
тає слова, у яких пропущені 
літери;
 x відгадує склади, які є кінцем 
першого слова і початком 
другого;
 x розв’язує мовні головолом-
ки.

4 тема 2. логічне вербальне 
мислення
+антоніми та синоніми. 
омоніми. омографи. 

 xУчень (учениця):
 x вибирає із запропонованих 
або самостійно добирає сло-
во, що є антонімом чи сино-
німом до даного слова;
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Вправи на знаходження ан-
тонімів, синонімів. багато-
значність слів. Вправи на 
добір та тлумачення омоні-
мів.
загальна обізнаність. 
виокремлення суттєво
го.
Підвищення інтелектуаль-
ного рівня та загальної 
обізнаності. Вправи на ви-
явлення суттєвих та несут-
тєвих ознак певного понят-
тя, предмета, явища. 
Узагальнення. класифі
кація.
Узагальнення, класифіка-
ція як складники логічного 
мислення. Пошук узагаль-
нювального (родового) по-
няття до кожного із двох 
поданих понять. розвиток 
уміння систематизувати, 
класифікувати за різнома-
ніними ознаками, добирати 
назви, аргументувати вибір. 
виключення понять. Що 
“зайве”?
об’єднання слів у групи за 
певною ознакою та пошук 
“зайвого” слова, що цією 
ознакою не володіє. 
аналогії. Смислові пере
носи.
мислення за аналогією. 
Добір слова за аналогією до 
заданої пари слів. Усклад-
нені аналогії як метод для 
розвитку логіки мислення, 
здатності до абстрагування

 x добирає омоніми за заданим 
їх описом;
 x пояснює різне значення у 
словах-омографах. 

 x завершує побудову речення, 
добираючи одне або два най-
суттєвіші слова із запропоно-
ваних. 

 x узагальнює слова до більш 
загального поняття, розби-
ває слова на класи за їхнім 
змістом. 

 x об’єднує слова у групи за 
спільною ознакою;
 x виділяє і називає “зайве” 
слово, яке до цієї групи не 
належить. 

 x встановлює смисловий зв’я-
зок між першою парою слів 
і добирає аналогічне слово у 
другій парі; 
 x проводить ускладнені анало-
гії;
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та вміння робити смислові 
переноси. 

 x робить смислові переноси 
між парами слів. 

+тема 3. Збагачення та 
вдосконалення мовлення
образні порівняння.
збагачення словникового 
запасу, розвиток красно-
мовності.
приказки та при слів’я. 
Вміння збирати “розкида-
ні” приказки, знаходити 
ана логії між приказками.

Учень (учениця):
 x зіставляє образні порівнян-
ня; 
 xшукає смислову подібність 
між ними;
 x добирає слово, яке правиль-
но завершує приказку чи 
прислів’я, пояснює їх зміст; 
 x об’єднує початок приказки з 
її закінченням; 
 x збирає “розсипані” приказки; 
 x знаходить приказки та прис-
лів’я, що подібні між собою 
за змістом. 

мисЛення В маТемаТиці

2 тема 4. творче мислення 
на основі математичного 
матеріалу
+евристичні задачі. 
чис лові головоломки. 
римські числа. Сірникові 
головоломки з римськи
ми числами.
евристичні задачі. за
дачі з сірниками. побу
дова фігур. задачі гео
метричного змісту.
закріплення навичок робо-
ти з евристичними задачами 
та задачами із сірниками, 
формування вмінь геоме-
тричних побудов.
ознайомлення з римськими 
числами. 

Учень (учениця):
 x розв’язує евристичні завдан-
ня з числами; 
 x розв’язує “сірникові” ариф-
метичні задачі та задачі з 
використанням римських чи-
сел; 
 x будує та перебудовує фігури 
у геометричних задачах з сір-
никами.

7 тема 5. аналіз та синтез. 
математичні задачі з ло-
гічним наповненням

Учень (учениця):
 x розв’язує задачі на відстань, 
задачі на проміжки та інтер-
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+проміжки та інтерва
ли.
задачі з календаря.
задачі з годинником.
послідовності.
арифметичні задачі.
метод підбору. Цілочи
сельні розв’язки.
+найменше спільне 
кратне.
задачі на перетин та до
повнення множин. круги 
ейлера. 
задачі на частини. Дро
би. Діаграми.
+задачі на рух.
+задачі, що розв’я
зуються з кінця.
+пропорції.
+найпростіші доведен
ня.
Удосконалення навичок 
роботи із задачами на про-
міжки та інтервали, ариф-
метичними задачами, кру-
гами ейлера. Поняття про 
дроби. Повторення прийо-
мів розв’язування задач, 
що розв’язуються з кінця, 
пропорції. ідея застосуван-
ня відрізків у задачах на 
частини. Поняття про дове-
дення на основі принципу 
Дірихле. 

вали, задачі з календаря та 
задачі з годинником; 
 x використовує числові послі-
довності при розв’язанні за-
дач; 
 x розв’язує арифметичні зада-
чі, уникаючи звичного спосо-
бу складання рівнянь;
 x застосовує метод підбору ці-
лочисельних розв’язків; 
 x застосовує ідею найменшого 
спільного кратного під час 
розв’язування задач; 
 x проводить дослідження; 
 x застосовує принцип допо-
внення та перетину множин 
у математичних задачах; 
 x використовує ідею кругів 
ейлера, розв’язуючи задачі 
на перетин множин;
 x розв’язує задачі на частини 
за допомогою відрізків; 
 x будує діаграми;
 x розв’язує задачі на пропор-
ційні відношення, задачі на 
рух;
 x розпізнає задачі, які тре-
ба розв’язувати з кінця та 
розв’язує їх; 
 x проводить нескладні дове-
дення на основі принципу 
Дірихле. 

ВиВчення чисЛоВих заКономірносТей.  
ДеДУКТиВне мисЛення.  

ВіДноВЛення чисеЛ Та їхні ВЛасТиВосТі

1 тема 6. Закономірності 
числових послідовностей

Учень (учениця):
 x встановлює закономірності 
побудови числового ряду; 
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Удосконалення навичок ро-
боти з числовими послідов-
ностями. 

 x продовжує вказаний ряд, до-
тримуючись цієї закономір-
ності; 
 x застосовує принцип анало-
гій. 

2 тема 7. Паліндроми та їхні 
властивості 
+Словапаліндроми.
числапаліндроми.
годинипаліндроми.
Датипаліндроми. 
+Фігурипаліндроми.
ознайомлення з понят-
тями: слова-паліндроми, 
числа-паліндроми, години-
паліндроми, дати-палін дро-
ми та з ідеєю їхньої симе-
трії. 

Учень (учениця):
 x вивчає симетрію палін-
дромів та застосовує цю 
властивість при побудові 
чисел-паліндромів, слів-па-
лін дромів, дат-палідромів і 
фігур, що мають симетрію. 

4 тема 8. властивості чисел 
та їх порівняння. способи 
представлення чисел
властивості чисел.
+подільність чисел.
Способи представлення 
чисел арифметичними 
виразами.
+підрахунок цифр.
нерівності.
відновлення цифр у ма
тематичних виразах.
Повторення та закріплення 
навичок представлення чи-
сел арифметичними вира-
зами, закріплення знань 
про властивості чисел та 
їх подільність, нерівності, 
підрахунок використаних 
цифр.

Учень (учениця):
 x встановлює властивості чи-
сел, їх подільність; 
 x порівнює числа між собою; 
 x використовує різні способи 
представлення чисел; 
 x відновлює затерті або позна-
чені буквами цифри в ариф-
метичних виразах; 
 x підраховує кількість затра-
чених цифр у нумерації 
об’єк тів; 
 x відновлює цифри у матема-
тичних виразах. 
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мисЛення на осноВі геомеТричного маТеріаЛУ

3 тема 9. Геометричні зада-
чі. Поділ фігур на частини. 
Периметр та площа
+малюнок одним роз
черком.
+задачі на розташуван
ня предметів.
поділ геометричних фі
гур на частини.
задачі на периметр і 
площу.
задачі на поділ площі за 
заданим планом (“зем
лемір”). 
закріплення вмінь поділу 
фігур, створення малюнка 
одним розчерком, поняття 
про площу та периметр, по-
діл площі за планом. 

Учень (учениця):
 x розв’язує задачі, застосовую-
чи класифікацію геометрич-
них фігур; 
 x малює малюнки одним роз-
черком; 
 x розв’язує геометричні зада-
чі на взаємне розташування 
предметів; 
 x обчислює периметри та пло-
щі фігур; 
 x робить поділ фігури та пло-
щі на частини за вказаним 
правилом.

розВиТоК Логічного мисЛення

8 тема 10. логічне мислення 
на вербальному рівні
задачі про родинні зв’яз
ки.
переплутані написи. 
хибні твердження.
задачі на складання та
бличок істинності.
метод виключення.
Умовиводи.
Логічність.
задачі на розташуван
ня. 
Таборування. “Судоку”.
закріплення навичок робо-
ти з табличками істинності,   
задачами з переплутаними 
написами та хибними твер-

Учень (учениця):
 x розв’язує логічні задачі про 
родинні зв’язки, задачі на 
переплутані написи та хибні 
твердження; 
 x складає таблички істинності; 
 x застосовує метод виключен-
ня;
 x робить логічні умовиводи; 
 x порівнює об’єкти за величи-
ною; 
 x розв’язує логічні задачі на 
розташування та цифрові го-
ловоломки “судоку”.
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дженнями. Ускладнені варі-
анти завдань. Формування 
навичок робити правильні 
умовиводи. застосування 
методу виключення у логіч-
них задачах. розвиток ло-
гічного мислення на основі 
завдань “судоку” та завдань 
про таборування. 

КомбінаТорне мисЛення

1 тема 11. розвиток ком-
бінаторного мислення та 
вміння робити математичні 
прогнози 
комбінаторика
+аналіз можливої вибір
ки. задачі про “чорну 
скриньку”. 
Прогнозування необхідної 
кількості вибірки з ящика, 
вміст якого відомий, але 
невидимий. Варіант “не 
щас тить” – випадок найне-
сприятливішої вибірки.

Учень (учениця):
 x розв’язує комбінаторні зада-
чі, застосовуючи ідею пере-
становок та розміщення;
 x прогнозує найнесприятливі-
шу можливість у задачах про 
“чорну скриньку” та робить 
логічні умовиводи.

ПобУДоВа оПТимаЛьних сТраТегій

+тема 12. Задачі на плану-
вання дій
задачі на кмітливість.
задачі на переливання.
задачі на зважування.
задачі на перевезення.
Стратегія гри.
Формування навичок роби-
ти із завданнями на побудо-
ву оптимальної страте-
гії. розуміння принципів 
розв’язування завдань на 
планування дій.

Учень (учениця):
 x розв’язує задачі на переве-
зення, переливання, переси-
пання, зважування;
 x розробляє стратегію гри;
 x будує виграшний план, опти-
мальну стратегію.
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розВиТоК ПросТороВої УяВи Та орієнТації. 
Тренінги на УВагУ

1 тема 13. Просторова уява 
та орієнтація.
Складання з частин ці
лого. розгортки. візе
рунки на серветці.
розвиток просторової уяви 
та орієнтації. 

Учень (учениця):
 x складає квадрат з його час-
тин;
 x уявляє і впізнає  фігуру по її 
розгортці; 
 x відтворює повний візерунок 
за вирізами на згорнутому 
вчетверо аркуші паперу.

+тема 14. тренінг на ува-
гу. корекція уваги. Пере-
ключення уваги. 
розвиток та корекція різ-
них видів уваги.

Учень (учениця):
 x розвиває та корегує увагу, 
вирішуючи різноманітні тре-
нінгові завдання. 

гУмор Та КміТЛиВісТь яК еЛеменТи ТВорчосТі. 
ціКаВа інФормація

+тема 15. Гумор та увага.
Жартівливі задачі, які 
розвивають кмітли
вість та увагу. 
множення у давнину.
розвиток почуття гумору. 
ознайомлення з різними 
способами множення, що 
існували у давнину. 

Учень (учениця):
 x пропонує варіант своєї від-
повіді у нестандартних жар-
тівливих задачах та запитан-
нях;
 x ознайомлюється з різними 
способами множення, що іс-
нували в давнину. 

вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: Планета 
міркувань: навчальний посібник з розвитку мислення для 1 класу 
загальноосвітніх закладів. – К.: інститут сучасного підручника, 2009 
(авт. о. гісь); Планета міркувань: навчальний посібник з розвитку 
мислення для 2 класу загальноосвітніх закладів. – К.: інститут су-
часного підручника, 2008; Планета міркувань: навчальний посібник 
з розвитку мислення для 3 класу загальноосвітніх закладів. – К.: 
інститут сучасного підручника, 2008; Планета міркувань: навчальний 
посібник з розвитку мислення для 4 класу загальноосвітніх закла-
дів. – К.: інститут сучасного підручника, 2009.
Планета міркувань: методичний посібник для вчителів / о. м. гісь, 
і. Ф. Філяк. – К.: інститут сучасного підручника, 2009.
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ПояснительнАя зАПискА

Ведущей целью вариативного начального курса русского языка 
является формирование и развитие у младших школьников коммуни-
кативной компетентности, способности успешно пользоваться языком 
для решения жизненно важных задач, то есть средствами речевой 
деятельности решать познавательные, учебные, личностные, профес-
сионально ориентированные вопросы. Элементарное овладение рус-
ским языком позволит учащимся пользоваться им как средством (ин-
струментом) общения, познания, приобщения к богатствам русской 
культуры, формировать навыки толерантного межэтнического обще-
ния с представителями других национальных культур, носителями 
иных языков.

Основное внимание необходимо уделять развитию умения воспри-
нимать на слух устную речь, говорить (преимущественно на темы, 
доступные жизненному опыту детей 7–10 лет), должным образом 
читать и писать по-русски, становлению читательской самостоятель-
ности младших школьников (расширению читательского кругозора, 
закреплению навыков работы с детской книгой). При этом целесоо-
бразно расширять представления школьников о культуре, традици-
ях народов, живущих в Украине; формировать и развивать умения 
придерживаться правил речевого и неречевого поведения, имеющих 
национальную специфику (явно выраженная или скрытая эмоцио-
нальность, соблюдение речевого этикета), умения участвовать в тех 
видах социальной практики, которые ярко характеризуют культурное 
своеобразие этнических групп. 

Изучение курса предполагает решение таких учебных задач:
 � формирование и развитие коммуникативных возможностей 

младших школьников (восприятие и воспроизведение речи со-
беседника, самостоятельное построение устных и письменных 
высказываний);

 � усвоение учащимися элементарных сведений о языковых еди-
ницах различных уровней, о происхождении и развитии язы-
ков, их роли в жизни человека и общества;

 � обогащение и активизация лексического запаса учащихся, 
усвоение норм русского литературного языка (лексических, 
грамматических, орфоэпических, правописных);

 � развитие читательских интересов школьников, закрепление 
навыков работы с детской книгой (художественной и научно-
познавательной);
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 � накопление и использование лингвонародоведческих сведений 
для формирования умений налаживать взаимодействие с окру-
жающими.

Обучение русскому языку осуществляется в соответствии с тремя 
линиями содержания: речевой, языковой и социокультурной, обозна-
ченными Государственным стандартом начального образования.

Речевая линия предполагает целенаправленное становление и 
развитие всех видов речевой деятельности: аудирование, говорение, 
чтение и письмо; формирование умений пользоваться языком как 
средством общения, познания, влияния на окружающий мир. Для ре-
шения этой задачи следует развивать умения, необходимые для пол-
ноценного восприятия речи (не только фактическое содержание, но и 
смысл устных и письменных сообщений); построения диалогического 
и монологического высказывания с учетом возможностей вероятного 
собеседника; для чтения и самостоятельной работы с детской книгой 
(техника чтения, читательские умения); для использования письма в 
коммуникативных целях (в том числе и свободное письмо).

языковая линия содержания обучения предусматривает форми-
рование у младших школьников элементарных сведений о языке и 
языковых умений, необходимых для практического пользования язы-
ком. Прежде всего это касается обогащения и активизации словарно-
го запаса учащихся; становления навыков практической грамматики 
(образования форм слов; построения словосочетаний, предложений; 
использования средств связи предложений в высказывании); форми-
рования умений нормативной речи (орфоэпических, графических, 
правописных).

Формирование элементарных лингвистических понятий у детей 
7–10 лет необходимо сочетать с языковым разбором. Вместе с учите-
лем младшие школьники учатся дифференцировать языковые явле-
ния; осознавать особенности звуковой, грамматической формы сло-
ва, его значения и морфемного состава; построения сочетаний слов и 
предложений.

Языковую подготовку рационально осуществлять с опорой на уро-
ки украинского языка, так как следует учитывать степень совпаде-
ния изучаемого материала в обоих языках: тренировать школьников 
в перенесении знаний из украинского языка на тождественные по-
нятия с применением терминологии русского языка, предупреждать 
ошибочный перенос знаний и умений при похожем, но не одинаковом 
учебном материале.
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социокультурная линия является интегрирующей составной со-
держания речевой и языковой подготовки младших школьников. 
Предполагает ознакомление учащихся с нормами социальных отно-
шений (члены семьи, друзья, класс или группа в учебном заведении, 
посетители общественных культурно-просветительских мест), закре-
пление умений соблюдать эти нормы, демонстрировать культурно 
обусловленное поведение. 

Актуальным компонентом социокультурной работы является фор-
мирование у школьников представлений о культуре, обычаях русского 
народа, а также заинтересованного отношения к языкам, достижени-
ям культуры, обычаям других народов, умения соблюдать соответ-
ствующие правила речевого и неречевого поведения, налаживать и 
поддерживать контакты с представителями других этнических групп, 
взаимно учитывать социальные и национальные особенности участни-
ков общения. 

Начальный курс русского языка строится с учетом принципа ин-
теграции учебного содержания и различных видов деятельности 
школьников. Урок русского языка предполагает систематическую 
работу над всеми видами речевой деятельности школьников, согла-
сованное обучение нормативному языку и чтению, систематическое 
использование культурологических текстов для слушания, чтения, 
построения устных и письменных высказываний.

В ходе урока целесообразно использовать такие комплексы вер-
бальной и невербальной деятельности школьников:

 � слушание художественного произведения, создание графиче-
ской иллюстрации или пластического этюда к нему, обсужде-
ние творческих работ учащихся;

 � рассматривание репродукции картины, слушание литератур-
ного произведения, выразительная декламация данного произ-
ведения или составление школьниками собственных высказы-
ваний на аналогичную тему;

 � слушание музыкального произведения, его графическое иллю-
стрирование, чтение художественного произведения, созвучно-
го музыкальному; составление связного высказывания по теме 
занятия;

 � слушание литературного произведения, построение высказы-
ваний по его мотивам, создание художественно-музыкальной 
композиции к нему;

 � чтение текста с культурологическим содержанием, организа-
ция сюжетно-ролевой игры с аналогичным сюжетом;
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 � пластические этюды или рисование по мотивам прочитанного 
произведения, импровизированные рассказы школьников;

 � чтение литературного произведения, изготовление художе-
ственных изделий или иллюстраций к прочитанному, группо-
вое составление диафильма или драматизация понравившегося 
эпизода.

Программа для каждого класса содержит такие разделы: “Речевая 
линия”, “Социокультурная линия”, “Языковая линия”, “Правописа-
ние”, “Культура оформления письменных работ”.

І. Речевая линия
В ходе начального обучения русскому языку должны быть па-

ритетно представлены все виды речевой деятельности: аудирование, 
говорение (диалогическая и монологическая речь), чтение (вслух и 
молча), письмо (изложение, сочинение).

Программа предусматривает становление и расширение у школь-
ников с каждым годом обучения элементарных представлений о речи 
(её функциях, видах, механизмах, трудностях формирования, крите-
риях оценивания), однако приоритетным должно быть развитие уме-
ний осуществлять все виды речевой деятельности: слушать и пони-
мать воспринятое на слух, воспроизводить и строить высказывание, 
переводить графические знаки в смысловое значение и наоборот.

 Развитие речевых умений, расширение и активизация лексиче-
ского запаса младших школьников осуществляется в соответствии с 
темами, реализующими личностную, образовательную, публичную и 
профессиональную сферы общения. Это такие темы: “Школа”, “Мой 
мир”, “Семья”, “Родной край. Родина”, “Игры и увлечения”, “Труд 
людей, профессии”, “Природа. Времена года”, “Детская книга”, “На-
родные обычаи и традиции”.

1. Аудирование устного высказывания
Работа по аудированию предполагает развитие у детей умения со-

средоточенно слушать все более продолжительные и сложные выска-
зывания, понимать их с первого предъявления. Для этого следует раз-
вивать речевой слух учащихся, умения внимательно вслушиваться в 
информацию и дифференцировать в звуковом потоке специфические 
элементы – похожие, но не одинаковые слова; слова, определенного 
слогового состава; предложения, состоящие из заданного количества 
слов; паузы в предложении и пр. При этом результатом аудирования 
должно быть понимание прослушанного: осознание значения отдель-
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ных элементов высказывания (слов, сочетаний слов, предложений); 
его фактического содержания. 

При аудировании важно не только анализировать содержание тек-
ста, но и отмечать логику его построения, целесообразность каждой 
из структурных частей, интонационные особенности некоторых пред-
ложений (содержащих вопрос, побуждение); вслушиваться в исполь-
зованные языковые средства для создания определенного настроения, 
впечатления и пр.

Для аудирования нужно подбирать или составлять текст, который 
соответствует задачам урока по тематике, объему, степени сложно-
сти для учащихся. В качестве аудиотекстов могут быть использова-
ны художественные, научно-художественные произведения, а также 
связные высказывания учителя о языковом явлении (к примеру, о 
значении, происхождении слова, о способе выполнения заниматель-
ного задания и т. п.). Желательно использовать и тексты культуро-
логического содержания, например, о русских народных обычаях, о 
народных играх, об особенностях быта и национального костюма, а 
также о русских писателях, художниках, музыкантах.

2. Говорение
Обучение говорению предполагает целенаправленную комплекс-

ную работу по расширению словарного запаса школьников, воспи-
танию звуковой культуры речи, овладению грамматическим строем 
речи, развитию связности высказывания, умению различать особен-
ности и участвовать в диалоге или монологе. При этом используют 
сведения о тексте, об особенностях речевого высказывания, которые 
учащиеся получили на уроках украинского языка (о теме и основной 
мысли, структуре высказывания, необходимости соблюдать речевой 
этикет, учитывать особенности ситуации общения и пр.).

В обучении говорению значительная роль отводится игровым фор-
мам организации речевой деятельности: дидактические игры и игры 
с логической нагрузкой способствуют расширению и уточнению лек-
сического запаса младших школьников; подвижные игры с сопрово-
ждающими текстами и сюжетно-ролевые игры позволяют учащимся 
определить характер речевой ситуации, место действия, подготовку 
собеседника, цель высказывания. 

Для развития диалогической и монологической речи необходимо 
создавать такие ситуации, которые побуждают учащихся выражать 
свои мысли, чувства, потребности, обсуждать интересующие их про-
блемы. Важно учить детей высказывать собственное мнение о том или 
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ином событии, явлении; аргументировать свою мысль, позицию; кор-
ректно выслушивать другие мнения, сопоставлять их со своей точкой 
зрения.

При этом следует широко использовать работу в парах или не-
больших группах, что создает условия для активизации речевой де-
ятельности большинства учащихся класса, усвоения школьниками 
культуры общения, навыков употребления формул речевого этикета, 
умение внимательно и доброжелательно выслушать собеседника; со-
гласиться с ним или выразить несогласие в тактичной форме, сказать 
приятное и т.п.

3. Чтение
Элементарное обучение чтению предполагает усвоение механизма 

плавного слогового чтения или чтения целыми словами, нормативное 
озвучивание прочитанного в соответствии с правилами литературного 
произношения, адекватное понимание представленной информации. 
Для этого следует сначала закрепить у учащихся технику чтения на 
материале букв, которые не различаются в графиках украинского и 
русского языка, обращая внимание на случаи несовпадения произ-
ношения и написания слов. Затем целесообразно ознакомить школь-
ников со специфическими буквами русской графики, способствовать 
закреплению продуктивных способов чтения (сначала – плавно по 
слогам, затем – плавно целыми словами). Дальнейшая работа по чте-
нию предполагает развитие у детей таких умений: читать вслух плав-
но, правильно, осознанно, выразительно; в темпе, соответствующем 
скорости обычной устной речи, ориентируя свое чтение на слушателя; 
читать молча незнакомый текст со скоростью, несколько превышаю-
щей скорость чтения вслух, понимать прочитанное.

Работу по чтению следует организовать так, чтобы чтение учащих-
ся регулярно использовалось как вид речевой деятельности (специфи-
ческая форма общения с автором сообщения), важный для решения 
разнообразных учебно-познавательных задач: рисование по тексту, 
изготовление предмета по прочитанной инструкции, чтение для слу-
шателя с целью донести смысл незнакомого ему текста и т.п.

Работа по чтению предполагает также совершенствование у 
школьников умения работать с книгой как источником информации. 
Для этого необходимо систематически предлагать учащимся задания 
на нахождение заданной страницы в книге, не листая всю подряд; 
пользование оглавлением; определение на странице текста с указан-
ным содержанием; различие шрифтов (обычный, жирный, курсив); 
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понимание предназначения условных знаков и др.; а также на поль-
зование детской библиотекой, самостоятельный выбор произведений 
для чтения. 

Материалом для чтения должны быть произведения, развивающие 
интерес к чтению русской и русскоязычной (русскоязычные авторы 
Украины) детской литературы, способствующие воспитанию граж-
данских чувств и представлений, учат детей видеть гармонию в при-
роде, искусстве, жизни людей. Важно продемонстрировать младшим 
школьникам авторское, тематическое и жанровое разнообразие мира 
детской литературы; помочь учащимся сформировать личные художе-
ственные предпочтения, эстетический вкус.

4. Письмо
Обучение письму как виду речевой деятельности направлено на 

формирование у школьников умения строить письменные высказыва-
ния, использовать письменную речь в коммуникативных целях.

Усвоение графической системы русского языка, развитие техники 
письма, культуры оформления письменной работы предполагают по-
ложительный перенос соответствующих умений, сформированных на 
уроках украинского языка. Формирование же правописных навыков 
может сопровождаться отрицательным переносом знаний и умений, 
автоматизированных на уроках родного языка, что требует целена-
правленной работы на предупреждение алфавитных и орфографиче-
ских ошибок. Репродуктивные виды графических заданий (списыва-
ние, письмо по памяти, зрительные и зрительно-слуховые диктанты), 
использованных в необходимом объеме и с постепенным нарастанием 
правописных трудностей, будут способствовать стабилизации техники 
письма школьников-украинцев. Однако важно не злоупотреблять ре-
продуктивными заданиями, так как они не несут коммуникативной за-
дачи. Для развития у детей интереса к продуцированию письменного 
высказывания целесообразно применять творческие письменные рабо-
ты, например, свободный диктант, изложение, сочинение, свободное 
письмо. При этом следует организовать работу так, чтобы у пишущих 
непременно были читатели или соавторы.

ІІ. социокультурная линия
Социокультурная подготовка предполагает ознакомление школь-

ников с элементарными понятиями этнологии (высокие человеческие 
качества и чувства, моральные ценности, преобладающие жизненные 
настроения, формы взаимоотношений носителей русского языка и 
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русской культуры), развитие на этой основе интереса к другой куль-
туре, умения оценить ее достоинства; воспитание благожелательно-
го, заинтересованного отношения к людям, принадлежащим к другой 
культуре. Сведения о национальных особенностях речевого (культура 
речи, общения, речевой этикет) и неречевого поведения способствуют 
пониманию учащимися того, что поведение человека обусловлено раз-
личными социальными факторами, прежде всего возрастом, половой 
принадлежностью, местом жительства, национальностью, социальным 
положением, а значит, является культурно обусловленным.

Изучение украинского языка и народоведения помогает детям осо-
знать свою социальную позицию, формирует готовность сохранять на-
циональное своеобразие, умение объяснить другим особенности своей 
национальной культуры.

Овладение русским языком создает базу для изучения школьниками 
основ материальной и духовной русской культуры: народные ремесла и 
промыслы, народная архитектура, народный костюм, народные знания 
(приметы), народные празднования, календарные обряды, народная 
игрушка, художественная литература, изобразительное и музыкальное 
искусство и пр. Изучение русской детской литературы во взаимосвязях 
с литературой других народов Украины позволит школьникам успеш-
нее усваивать общечеловеческий смысл и национальное своеобразие 
художественных произведений, приобщиться к таким видам искусства, 
как музыка, театр, кино, изобразительное искусство.

Эти представления формируют у учащихся понимание общего и 
различного в культурах, обычаях украинцев и русских, других эт-
нических групп Украины; вырабатывают умения налаживать и под-
держивать контакты с представителями разных социальных групп, 
разных культур, носителями разных языков; осуществлять межкуль-
турное взаимодействие, понимать пользу взаимообогащения. 

Формами социокультурной подготовки младших школьников мо-
гут быть: слушание и обсуждение текстов на межкультурное сопостав-
ление, понимание многообразия языков и культур; беседы морально-
этического и эстетического содержания; участие детей в разных видах 
национальных празднований и социальной практики; проведение 
литературно-музыкальных праздников, посвященных деятелям на-
циональных культур или общественным событиям; инсценирование 
художественных произведений; проведение “Конкурса знатоков” с 
целью активизации интереса к фольклорному национальному насле-
дию; уроки риторики и речевого этикета.
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ІІІ. языковая линия
Раздел состоит из таких частей: “Текст, предложение”, “Звуки и 

буквы. Слог. Ударение”, “Значение слова”, “Состав слова”.

1. Текст, предложение
Изучение младшими школьниками элементов синтаксиса необ-

ходимо для осознанной дифференциации единиц речи, понимания 
логики создания связного высказывания (диалогического и моноло-
гического текстов), адекватного ситуации общения интонирования 
предложений.

Усвоение синтаксических понятий происходит с учетом знаний, 
умений и навыков, сформированных при изучении синтаксиса укра-
инского языка. Аналогичные в обоих изучаемых языках существен-
ные признаки текста (соответствие одной теме, логичность событий, 
развитие действия) и предложения (группа слов, связанных между 
собой с помощью вопросов, законченность информации) позволяют 
рационально организовать освоение этих понятий на уроках русского 
языка: закрепить русскую терминологию, практиковать в анализе го-
тового высказывания, а затем в самостоятельном построении комму-
никативно оправданных синтаксических единиц. При этом максималь-
ное внимание уделяется структуре, связности текста, выраженности в 
нем основной мысли, подбору средств связи между предложениями.

В работе над предложением предусматривается работа над пони-
манием содержания, составлением и использованием в речи предло-
жений, различных по цели высказывания, а также восклицательных 
предложений. Целесообразным является выяснение связи слов в пред-
ложении, распространение его при помощи вопросов, а также состав-
ление сочетаний слов с предлогами и без предлогов (в сопоставлении 
с украинским языком), использование их в предложении. 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударение
Изучение фонетико-графического материала в начальном курсе 

русского языка объясняется необходимостью формирования у школь-
ников нормированных чтения и письма, соблюдения в ходе говорения 
норм литературного произношения, распознавания лексического зна-
чения слов при изменении звука (сон – сын) или ударения (а2тлас – 
атла2с). 

Значительное внимание должно уделяться развитию слухо-
произносительных навыков: членить слова на слоги, находить удар-
ный гласный, различать на слух, воспроизводить звуки русского 
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языка, а также похожие, но не тождественные звуки русского и укра-
инского языков, соотносить звук и обозначающую его букву.

Данный раздел предполагает ознакомление учащихся с понятием 
сильной и слабой позиции звука в слове, что является основой фор-
мирования значительной части орфографических навыков.

3. Значение слова
Основная задача работы над словом – обогащение и активизация 

словарного запаса школьников, развитие умения вдумываться в зна-
чение слова, замечать его выразительно-изобразительные возможно-
сти; развивать внимание к незнакомым словам, потребность выяснять 
их значение, правильно употреблять в речи.

Лексикологические понятия (однозначное и многозначное слово, 
прямое и переносное значение, синоним, антоним) изучаются млад-
шими школьниками с опорой на родной язык. Сначала учащимся 
предлагаются задания на наблюдение за значением слов (подготови-
тельные словарно-логические упражнения), затем анализируются су-
щественные признаки изучаемого понятия; соответствие выделенных 
слов данному контексту. Целью творческих заданий является отра-
ботка умений использовать лексикологические понятия в собственной 
речи, исходя из ситуации общения. 

4. Состав слова
Работа над составом слова осуществляется на пропедевтическом 

уровне и предполагает проведение подготовительных словообразова-
тельных наблюдений (сад – садить – садовник; шел – пришел, ушел, 
зашел, перешел и пр.) и ознакомление школьников со спецификой 
и ролью в языке корня, приставок, суффиксов, окончаний. Разбор 
слова по составу необходимо сочетать с элементами словообразова-
тельного анализа, наблюдениями над ролью приставок и суффиксов 
в образовании слов.

Такая подготовка должна служить лучшему пониманию значения 
слова. Необходимо научить учащихся видеть разницу в значениях 
родственных слов с различными приставками (написал – переписал), 
суффиксами (домик – домище); видеть определённую общность зна-
чения неродственных слов с одной и той же приставкой (пришколь-
ный – пригородный), с одним и тем же суффиксом (учитель – строи-
тель).

Таким образом, работа над составом слова должна быть направле-
на не столько на самостоятельный разбор слова по составу, сколько 
на обогащение и уточнения словарного запаса учащихся, правильное 
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употребление слова в речи, произношение, написание его в соответ-
ствии с нормами русского языка.

ІV. Правописание
Формирование правописных умений у младших школьников пред-

полагает умение найти в слове место несовпадения произношения и 
написания, определить способ решения орфографической задачи в 
зависимости от типа орфограммы (проверяемая или непроверяемая 
орфограмма), сверить написанное с образцом. Условиями для право-
писной работы являются развитый фонематический слух учащихся, 
умение четко проговаривать слово по правилам произношения и на-
писания, орфографическая зоркость, достаточно сформированные 
каллиграфические навыки, умение правильно выделять в слове мор-
фемы для осуществления проверки написания.

Обучению правописанию способствует словарная работа, направ-
ленная на запоминание буквенного или морфемного состава слова, 
частотно используемого в коммуникативных целях, на основе орфо-
графического проговаривания или различных видов аналитического 
списывания. Игровой формой орфографической работы может быть 
игра “Живые звуки”.

Кроме того, школьники могут усвоить и сознательно применять 
простые правила-инструкции, не требующие многошагового решения 
орфографической задачи (например: “жи, ши пиши с и”), а также 
орфографические правила, полностью совпадающие в украинском и 
русском языках (обозначение на письме безударных гласных, прове-
ряемых ударением; обозначение на письме звонких и глухих соглас-
ных в конце слова; правила переноса слов; употребление заглавных 
букв; раздельное написание предлогов). Усвоение этих правил носит 
пропедевтический характер и не требует самостоятельного примене-
ния школьниками правила по ходу письма. 

Учебные достижения школьников определяют с помощью оценоч-
ных суждений. Бальную систему оценивания во время изучения ва-
риативного курса не применяют.

Учебный материал в программе вариативного курса распределен 
по классам таким образом:

1. Развитие умений устной речи (2 класс).
2. Начальное обучение чтению и письму. Развитие умений уст-

ной и письменной речи (3 класс).
3. Развитие умений устной и письменной речи. Язык. Правописа-

ние (4 класс).
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Первый год обучения

2 класс

70 часов (2 часа в неделю; 4 часа – резервное время)

кол-во 
часов

содержание  
учебного материала

требования к уровню  
общеобразовательной  
подготовки учащихся

РечеВАЯ ЛИНИЯ (в течении года)

1. Аудирование
Поведение слушающего, вли-
яющее на понимание прослу-
шанного.
Восприятие на слух, пони-
мание при беглом темпе речи 
ряда слов длиной 3–5 звуков, 
в том числе различающихся 
1-2 звуками; сочетаний слов, 
которые различаются пред-
логом, и др.
Понимание содержания вос-
принятых на слух предложе-
ний (до 5 слов), различных 
по цели высказывания и ин-
тонации.
Слушание-понимание не-
сложных монологических и 
диалогических высказыва-
ний, относящихся к разго-
ворному и художественному 
стилям (загадка, пословица, 
скороговорка, сказка, сти-
хотворение, рассказ).
Понимание фактического со-
держания текста (кто, что, 
где, когда, как). Картины, 
возникающие в воображении 
при слушании. 

Ученик (ученица):
 x соблюдает правила пове-
дения при слушании;
 x различает на слух подоб-
ные, но не одинаковые по 
звучанию слова, сочетания 
слов, предложения, различ-
ные по цели высказывания; 
законченные предложения 
и группы слов;
 x находит в прослушан-
ном высказывании слова, 
которые отвечают ука зан-
ным признакам: обознача-
ют цвет, называют предмет 
(действие, признак) и т. п.;
 x понимает данный материал 
после 1-2 прослушиваний и 
выполняет такие задания:
 x соотносит рисунок и сло-
во, предложение, текст;
 x делает рисунок в соответ-
ствии с прослушанным;
 x выполняет краткую ин-
струкцию, данную в аудио-
тексте (1-2 предложения);
 x подтверждает или отри
цает утверждение, выска-
занное учителем по содер-
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Сопереживание действую-
щим лицам.

жанию прослушанного 
(“да – нет” проверка).

2. Говорение
Тематика речевых ситуаций: 
“Школа”, “Мои интересы”, 
“Игры и увлечения”, “Се-
мья”, “Дружба”, “Время. 
части суток”, “Времена 
года”, “Мир профессий”.
Громкость, сила голоса, темп 
речи. четкость дикции.
Диалогическая речь
Участники диалога. Прави-
ла поведения в диалоге (слу-
шать собеседника, выявлять 
интерес к его словам, давать 
ему высказаться, говорить 
внятно, не повышать голос, 
употреблять формулы веж-
ливости).
Воспроизведение про слу-
ша нных диалогов (реплик 
сюжетно-ролевых игр). Со-
ставление диалогов с помо-
щью вспомогательных мате-
риалов и самостоятельно.
Обобщенное содержание 
диа ло гов: вопрос – ответ, 
просьба – ответ и т. п.

Ученик (ученица):
 x понимает тематическую 
лексику, 
 x использует специально от-
работанные на уроке слова 
в собственных высказыва-
ниях;
 x регулирует дыхание, силу 
голоса, темп речи; 
 x говорит достаточно четко и 
правильно;
 x внимательно слушает со-
беседника и выявляет инте-
рес к его словам; 
 x не повышает без необхо-
димости голос в диалоге, 
сюжетно-ролевой игре;
 x различает диалоги, в кото-
рых соблюдены, нарушены 
правила поведения в диа-
логе;
 x воспроизводит, принимает 
участие в разыгрывании по 
ролям диалогов из прослу-
шанных сказок, рассказов;
 x строит диалог по образ-
цу, по данному началу, с 
опорой на рисунок (после 
предварительной подготов-
ки – обсуждения содержа-
ния, проработки слов, фраз, 
употребляемых в диалогах);
 x соблюдает правила обще-
ния;
 x составляет вопросы и от-
веты на них по прослушан-
ному тексту, рисунку, учеб-
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Монологическая речь
Признаки качественного вы-
сказывания (содержатель-
ность, соответствующие гром-
кость, темп речи, четкость 
дикции).
Декламирование наизусть.
Пересказ образца высказы-
вания (2-3 предложения).
Составление высказывания 
(2-3 предложения) с исполь-
зованием вспомогательных 
материалов (алгоритм со-
ставления загадки, скорого-
ворки, рассказа).

ной ситуации в классе и 
др.
 x различает высказывания, 
громкость, темп которых 
соответствуют или не со-
ответствуют описанной си-
туации;
 x регулирует дыхание, силу 
голоса, темп речи;
 x декламирует наизусть сти-
хотворения, загадки, ско-
роговорки и т. п.;
 x пересказывает данный об-
разец, составляет предло-
жения по опорным словам 
и объединяет их между со-
бой;
 x составляет высказывание 
на основе текста, образца 
учителя или ситуаций из 
жизни.

СОЦИОКУЛьТУРНАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

Правила поведения в шко
ле (на уроках и перемене)
Этикетные формулы, ис-
пользуемые в общении:
здравствуй(те)! доброе 
утро! добрый день! При
вет!
до свидания! Пока! 
Спасибо! Пожалуйста!
Не серди(те)сь, я нечаянно 
(я не хотел). 
Извини. – Ничего, я не сер
жусь.

Ученик (ученица):
 x знает правила вежливого 
поведения на уроке и пере-
мене;
 x соблюдает правила обще-
ния, использует этикетные 
формулы;
 x знает отличие художе-
ственной и познавательной 
книги;
 x проявляет интерес к дет-
ской литературе; 
 x помнит тематику и жанро-
вую принадлежность про-
изведений любимого дет-
ского писателя;
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Ты так думаешь? И я тоже 
так думаю. Я не уверена. 
Я думаю немножко иначе.
как хорошо! здорово! Неу
жели? 
Сведения о детской книге 
(художественной, познава
тельной). Авторы лю бимых 
произведений: К. чу ковский, 
С. Маршак, С. Михалков, 
А. Барто и др.
Иллюстрирование дет
ской книги. Творчество 
В. Сутеева для детей школь-
ного возраста (книги, мульт-
фильмы).
Русские народные под
вижные игры. Правила 
поведения в игре.
Русские народные считалки 
для определения водящего.
Культура семейных от
ношений. Народная му-
дрость о семейных отноше-
ниях (пословицы).
Семейный досуг. Русские 
народные сказки о дружбе, 
верности, взаимопомощи.
Семейные празднования. 
Участие детей в семейных 
праздниках.
Календарные празднова
ния. Народные приметы. 
Пословицы и поговорки о 
временах года.
Природа в русских народ
ных песнях, хороводах.
Русские народные загадки о 
природе.

 x проявляет интерес к ил-
люстрированию литерату-
ры, знает фамилии извест-
ных русских художников, 
иллюстрирующих произве-
дения для детей;
 x знает названия и правила 
русских подвижных игр;
 x декламирует считалки, 
пытается самостоятельно 
их составлять;
 x ориентируется в традици-
ях семейных отношений, 
знает русские пословицы 
о семейной жизни;
 x слушает и принимает 
участие в инсценировке 
русских народных сказок, 
правильно определяет 
идею сказки;
 x знает особенности тради-
ционных русских праздно-
ваний, принимает участие 
в детских сезонных заба-
вах;
 x ориентируется в рус-
ских народных приметах, 
называет 2-3 приметы к 
каждому времени года; 
 x напевает русские народные 
песни о природе;
 x знает русские народные 
загадки о природе, време-
нах года, проявляет инте-
рес к их составлению.
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ЯЗыКОВАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

1. текст. Предложение
Фактическое содержание, 
заглавие текста. Деление 
связного высказывания на 
предложения.
Предложения, в которых о 
чем-то (о ком-то) рассказы-
вают, спрашивают, просят 
или предлагают. Интонация 
законченного предложения

2. слово
Деление предложения на 
слова. Значение слова. Сход-
ство и различие слов русско-
го и украинского языков.
Практическое усвоение от-
дель ных грамматических 
форм существительных, при-
лагательных, глаголов 

3. звуки. слог. Ударение
Деление слова на слоги.
Звуки слова.
Гласные и согласные звуки.

Ученик (ученица):
 x подбирает заглавие к тек-
сту (с опорой на вспомога-
тельные материалы учите-
ля);
 x определяет количество 
пред ложений в тексте 
(2-3 предложения);
 x различает на слух закон-
ченное и искусственно не-
законченное предложение;
 x произносит предложение, 
соблюдая интонацию конца 
предложения;
 x дополняет предложение 
1-2 словами из данного 
ряда;
 x составляет предложение 
из данных слов, по началу, 
по рисунку и т. п.;
 x объясняет схему предло-
жения (по образцу, данно-
му учителем);
 x соотносит слово и изобра-
жение предмета, действия, 
признака;
 x различает на слух похо-
жие, но не одинаковые по 
звучанию слова русского и 
украинского языков (руч-
ка, книга, пенал, учитель-
ница, ученица и т. п.);
 x задает вопрос о значении 
слова;
 x правильно произносит сло-
ва, которые различаются 
местом ударения в русском 
и украинском языках (но-
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вый, старый, дочка и др.);
 x произносит по правилам 
произношения слова с без
ударными гласными, звон
кими (глухими, твердыми) 
мягкими согласными (повто
ряя слова вслед за учителем 
и самостоятельно);
 x делит слово на слоги, опре
деляет количество слогов 
(вслед за учителем);
 x правильно произносит зву 
ки [г], [ч'], [ш'ш'] или 
[ш'ч'], [п'], [м'] и др;
 x объясняет звуковую схему 
слова, в которой указано 
количество звуков и обо
значен гласный звук.

Второй год обучения

3 класс

70 часов (2 часа в неделю; 4 часа – резервное время)

Кол-во 
часов

Содержание  
учебного материала

Требования к уровню  
общеобразовательной  
подготовки учащихся

Речевая линия (в течение года)

1. Аудирование
Поведение слушающего, вы
ражающее интерес к словам 
говорящего.
Слушаниепонимание более 
длинных, чем во 2 классе, 
монологических и диалоги
ческих высказываний, отно
сящихся к художественному 
(сказка, рас сказминиатюра,

Ученик (ученица):
 x слушает внимательно, 
про являет интерес к сло
вам говорящего (мимикой, 
короткими репликами);
 x понимает после 12 прослу
шиваний содержание более 
длинных, чем во 2 клас
се, предложений, текстов, 
выполняя такие задания:
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стихотворение, загадка, ско-
роговорка), научно-художес -
твенному, научно-по пу ляр-
ному стилям, в том числе 
лин гвистического характера.
Опора на данный план вы-
сказывания (2-3 пункта), по-
могающий различить в тексте 
составляющие его части.
Восприятие фактического 
содержания, общего тона вы-
сказывания (грустно, весе-
ло), понимание темы, основ-
ной мысли произведения.
Создание в воображении об-
разов, картин по содержа-
нию прослушанного.
Восприятие на слух, пони-
мание при беглом темпе речи 
ряда слов длиной 4–6 звуков, 
в том числе различающихся 
1-2 звуками; сочетаний слов, 
которые различаются пред-
логом, и др.; предложений, 
различных по цели выска-
зывания и интонации (длина 
предложения до 6 слов).

 x соотносит рисунок и пред-
ложение, текст;
 x делает рисунок по про-
слушанному предложению, 
тексту;
 x выполняет краткую ин-
струкцию, данную в аудио-
тексте (2-3 предложения);
 x подтверждает или отри
цает утверждение, вы-
ска занное учителем по со-
держанию прослушанного 
(“да – нет” проверка);
 x выбирает один из вариан-
тов в альтернативном во-
просе по тексту;
 x определяет общий тон про-
слушанного текста, темп, 
громкость речи, связывает 
эти особенности речи с ее 
содержанием;
 x различает на слух по доб-
ные, но не одинаковые по 
звучанию слова, сочетания 
слов, предложения;
 x находит среди прослушан-
ных (1-2 раза) слов, соче-
таний слов, предложений 
те, которые отвечают ука-
занным признакам; 
 x группирует по указанно-
му признаку звуки, слова, 
сочетания слов, предложе-
ния, воспринятые на слух.

2. Говорение
Тематика речевых ситуаций: 
“Мой дом”, “Мои домашние 
обязанности”, “Гость в на-
шем доме”, “Дружба”, “Вре-

Ученик (ученица):
 x регулирует дыхание, силу 
голоса, темп речи в диало-
ге;
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мена года. Народные обря-
ды”, “Игры и увлечения”, 
“Детский театр”. 
Громкость, сила голоса, темп 
речи. четкость дикции.
Диалогическая речь
Участники диалога. Ситуа-
ция общения. Цель обще-
ния.
Правила поведения в диало-
ге (слушать собеседника, вы-
являть интерес к его словам, 
давать высказаться собесед-
нику, не перебивая его, ува-
жать другое мнение, уметь 
вежливо попросить и отка-
зать в просьбе; не повышать 
голос, употреблять формулы 
вежливости, не злоупотре-
блять жестикуляцией).
Воспроизведение прослу-
шанных диалогов.
Составление диалогов с опо-
рой на вспомогательные ма-
териалы и самостоятельно 
(на основе жизненного опы-
та, впечатлений о прочитан-
ных произведениях, просмо-
тренных фильмах и др.).
Монологическая речь
Основные требования к уст-
ному высказыванию: понят-
ность, последовательность 
из ложения, связи между 
предложениями; соответст-
вие силы, громкости голоса, 
темпа речи возможностям 
слушателя, ситуации обще-
ния.

 x строит свою реплику, 
ориентируясь на высказы-
вание собеседника; 
 x воспроизводит в лицах, 
участвует в разыгрыва-
нии по ролям диалогов из 
прослушанных сказок, рас-
сказов (с опорой на вспо-
могательные материалы);
 x принимает участие в при-
думывании диалога, допол-
няя прочитанный (прослу-
шанный) текст;
 x дополняет данный неза-
вершенный диалог;
 x обсуждает с одноклассни-
ком прослушанный текст, 
рисунок, учебную ситуа-
цию в классе и др., пооче-
редно составляя вопросы и 
ответы на них;
 x оценивает содержатель-
ность диалога, правиль-
ность и уместность ис-
пользования в диалоге 
языковых и неязыковых 
средств;

 x регулирует дыхание, силу 
голоса, темп речи в моно-
логе;
 x декламирует наизусть;
 x пересказывает текст с опо-
рой на сочетания слов, во-
просы, рисунки;
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Выразительное декламиро-
вание.
Устный пересказ (подроб-
ный) текста-повествования с 
опорой на вспомогательные 
материалы.
Составление высказывания 
(3-4 предложения) с исполь-
зованием вспомогательных 
материалов.
Построение связного выска-
зывания (2-3 предложения) 
с опорой на вспомогательные 
материалы 

 x выражает свое мнение, 
делая короткие дополне-
ния при пересказе, повторе 
данного образца;
 x составляет 3-4 предложе-
ния по данным словам и 
самостоятельно объединя
ет их в связный текст;
 x строит связное высказы-
вание на основе совместной 
работы над содержанием, 
языковыми средствами, с 
опорой на вопросы, рисун-
ки, данное начало и др.;
 x оценивает содержание и 
форму устных высказыва-
ний (с помощью учителя).

16

3. начальное обучение чте-
нию и письму
Чтение и письмо слов 
с буквами, которые не 
различаются в русской и 
украинской графике:
- слова, которые пишутся 
по фонетическому принципу 
(так, как произносятся);
- слова, в которых ударному 
звуку [о] соответствует звук 
[а] в первом предударном 
слоге (пишется буква о): 
дом – дома, мой – моя, он – 
она;
- слова, в которых ударному 
звуку [а] после мягкого со-
гласного соответствует звук 
[и] в первом предударном 
слоге (пишутся буквы а, я): 
пятна – пятно, взять – 
взяла;

Ученик (ученица):
 x называет русские буквы;
 x читает плавно слоги, сло-
ва с буквами, похожими и 
различающимися в русском 
и украинском алфавитах;
 x успевает прочесть (молча) 
и озвучивает показанную в 
течение короткого времени 
(1-2 с) карточку со словом 
длиной 3-4 буквы или со-
четанием слов из такого же 
количества букв (я и ты, а 
там, вот я и т. п.);
 x пишет, соблюдая нужную 
высоту и ширину букв, без-
отрывно соединяя 2-3 бук-
вы;
 x проговаривает слово так, 
как оно пишется, и про
износит его по правилам 
произношения;
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- слова, в которых во всех 
безударных слогах, кроме 
первого предударного, вме-
сто звуков [о], [а] произ-
носится короткий нечеткий 
гласный, напоминающий 
звук [ы] (пишется буква о 
или а): голова, сахар, ка
рандаш, помогу и т. п.;
- слова, в которых перед глас-
ными произносится звонкий 
согласный, а в конце слова 
и перед глухим согласным – 
парный ему глухой (пишется 
одна и та же буква): друга – 
друг, сада – сад, города – 
город, сказать – сказка и 
т. п.;
- слова с согласными звука-
ми [г], [г'];
- слова с согласными звука-
ми [ч'], [ш'ш'];
- произношение и написание 
слов с сочетаниями пя, мя, 
бя, вя.
Чтение и написание слов 
с буквами, которые раз
личаются в русской и 
украинской графике:
Буквы ы, и, их звуковое зна-
чение.
Произношение и написание 
сочетаний жи, ши.
Буква э, её звуковое значе-
ние.
Буква е; обозначение звука 
[э] после мягкого согласного 
под ударением (пень, день), 
звука [и] после мягкого со-

 x списывает слова, сочета-
ния слов, предложения, 
проговаривая слова так, 
как их пишут, ставя знаки 
препинания;
 x проверяет написанное, 
сверяя его с образцом;
 x находит в группе слов то 
из них, которое написано 
неправильно (на материале 
проработанных слов);
 x пишет без ошибок слова, 
данные в списке для запо-
минания;
 x объясняет написания, ко-
торые регулируются прави-
лами, предусмотренными 
программой;
 x находит на страницах 
учебника условные зна-
чки, а также различные 
виды учебных материалов 
(объяснение материала, 
примеры, упражнения, та-
блички и др.) и объясняет 
их назначение.
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гласного в слоге перед удар-
ным (весна, пенал), звуков 
[йэ] в начале слога под уда-
рением (ель), звуков [йи] в 
начале первого предударно-
го слога (моему).
Произношение и написание 
сочетаний же, ше, це.
Буква ё, её звуковые значе-
ния.
Буква ь для обозначения 
мягкости согласного (брат – 
брать, угол – уголь) и для 
указания на то, что буквы 
я, ю, е, ё, и после мягкого 
знака обозначают два звука: 
[й] + соответствующий глас-
ный. 
Буква ъ, используемая для 
указания на то, что буквы я, 
ю, е, ё после нее обозначают 
два звука.

34 4. совершенствование на-
вы ков чтения и письма 
Плавное слоговое чтение 
вслух.
Быстрое зрительное вос-
приятие слов, состоящих из 
2–5 букв.
Понимание фактического со-
держания, основной мысли, 
отдельных образных выра-
жений текста (после пред-
варительного обсуждения, с 
опорой на вспомогательные 
материалы).

Ученик (ученица):
 x читает вслух текст сло-
гами и целыми словами 
со скоростью 30–40 слов в 
минуту, соблюдая нормы 
литературного произно-
шения, интонацию конца 
предложения;
 x обнаруживает понимание 
значения воспринятых при 
чтении слов, сочетаний 
слов, предложений, а также 
фактическое содержание 
прочитанного незнакомого 
текста, выполняя задания, 
не требующие построения 
развернутого высказыва-
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Работа с книгой. Элементы 
книги: обложка (автор, на-
звание), корешок, страница, 
рисунок. 
Известные детские писате-
ли.
Тематическое разнообразие 
литературы для детей (про-
изведения о жизни детей, о 
природе, о проявлениях ма-
териальной культуры, о на-
родных традициях).
Специфические особенности 
доступных восприятию лите-
ратурных жанров (загадка, 
пословица, небылица; сказ-
ка, рассказ, стихотворение).

Техника письма. Письмо 
прописных и строчных букв, 
безотрывное соединение 2-3 
букв.
Списывание текста. Алго-
ритм списывания. Письмо 
по памяти. Проверка напи-
санного.

ния, например: соотносит 
рисунок и прочитанное 
предложение, текст;
 x делает рисунок по про-
читанному предложению, 
тексту;
 x задает вопросы по прочи-
танному тексту и отвечает 
на вопросы к нему;
 x выбирает один из вариан-
тов, содержащихся в аль-
тернативном вопросе, ко-
торый задан по тексту для 
проверки понимания;
 x показывает в незнакомой 
книге обложку, корешок, 
номера страниц, рисунки; 
имя автора и название кни-
ги;
 x правильно листает книгу, 
находит указанную страни-
цу;
 x называет фамилии из-
вестных детских писателей, 
темы их произведений;
 x различает фольклорные и 
литературные произведения, 
прозу и поэзию (после пред-
варительной подготовки);
 x соблюдает алгоритм спи-
сывания;
 x пишет по памяти слова, 
сочетания слов, предложе-
ния, сохраняя знаки пре-
пинания;
 x пишет под диктовку пред-
варительно рассмотренный 
и обсужденный текст (зри-
тельно-слуховой диктант);
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Обучающее изложение.
Самостоятельные письмен-
ные высказывания на основе 
жизненного опыта (3-4 пред-
ложения).

 x составляет письменный 
пересказ текста (на 20–30 
слов) после подготовитель-
ной работы;
 x составляет письменное 
высказывание с опорой на 
вспомогательные материа-
лы – рисунок, данное нача-
ло, сочетания слов и др.;
 x составляет самостоятель-
но письменное высказы-
вание (3-4 предложения) 
о том или ином событии в 
своей жизни.

 СОЦИОКУЛьТУРНАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

Правила поведения с род
ными и близкими. Куль-
тура семейных отношений. 
Соблюдение семейных тра-
диций.
Этикетные формулы, ис-
пользуемые в общении:
Будьте добры! Прошу Вас 
(тебя). Всего хорошего!
знакомьтесь, пожалуйста, 
это – … Очень приятно!
Ты так считаешь? Почему 
ты так думаешь?
замечательно! Чудесно! Не 
очень хорошо.
Материальная русская 
культура. Возникновение 
и распространение народных 
ремесел.
Народная архитектура. Го-
род, село. Двор и улица. 
Дом. Декоративное оформ-
ление дома. 

Ученик (ученица):
 x знает правила вежливо-
го поведения с родными 
и близкими (взрослыми и 
детьми);
 x ориентируется в традици-
ях семейных отношений, 
знает русские пословицы о 
семейной жизни;
 x соблюдает правила обще-
ния, использует этикетные 
формулы;
 x знает некоторые осо-
бенности развития реме-
сел в регионах России и 
Украины;
 x различает характерные 
особенности построения 
жилищ в разных странах, 
в городах и селах; декора-
тивного оформления домов 
средствами различных ма-
териальных культур;
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Духовная культура. 
Наиболее известные авто-
ры русскоязычной детской 
литературы: А. Пушкин, 
Л. Толстой, И. Крылов, 
К. Ушинский, Б. Житков, 
В.Бианки, В. Драгунский, 
В. Орлов, Э. Успенский и 
др.
Сопереживание героям про-
читанных произведений.
Календарные празднова
ния. Народные приметы. 
Пословицы и поговорки о 
временах года.
Природа в произведениях 
мастеров русской живо
писи.
Детский театр. Куколь-
ный театр. История народ-
ной куклы. Балаган как 
народное искусство. Пе-
трушка – русская народная 
игрушка.

 x проявляет интерес к дет-
ской литературе;
 x помнит тематику и жанро-
вую принадлежность про-
изведений любимых дет-
ских писателей;
 x проявляет интерес к созда-
нию книжек-самоделок по 
произведениям любимых 
авторов;
 x слушает и принимает уча
стие в инсценировке рус-
ских народных и современ-
ных литературных сказок, 
авторских рассказов;
 x знает особенности традици-
онных русских празднова-
ний, принимает участие в 
детских сезонных забавах;
 x называет фамилии извест-
ных мастеров русской жи-
вописи, названия их произ-
ведений;
 x ориентируется в русских 
народных забавах, назы
вает виды детских куколь-
ных театров; 
 x различает героев народ-
ных и авторских пьес для 
детей.

ЯЗыКОВАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

1. текст. Предложение
Содержание текста. Деление 
текста на части по содержа-
нию. Заголовок текста, заго-
ловки частей текста.

Ученик (ученица):
 x различает текст и не свя-
занные между собой пред-
ложения;
 x находит в тексте слова 
“он”, “она”, “оно”, “они”, 
“этот”, а также повтор сло-
ва как средства связи пред-
ложений в тексте;
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Связность текста. Средства 
связи предложений в тексте: 
слово он (она, оно, они), по-
втор слова.
Предложение. Предложения, 
различные по цели высказы-
вания (содержащие сообще-
ние, вопрос, просьбу или по-
буждение к действию).
Обращение.

 x использует средства связи 
в собственной речи;
 x подбирает заголовки к 
тексту и к частям текста, 
указанным учителем;
 x находит в тексте предло-
жения, различные по цели 
высказывания;
 x составляет и использует 
в речи предложения, содер-
жащие сообщение, вопрос, 
просьбу или побуждение к 
действию; правильно инто
нирует их;
 x ставит соответствующий 
интонации знак в конце 
предложения;
 x различает в устной и пись-
менной речи обращения, 
пра вильно употребляет их.

2. слово
Значение слова. Тематиче-
ские группы слов. 
Вопросы к слову, соответ-
ствующие части речи, к ко-
торой оно относится. 
Отдельные грамматические 
формы (без употребления 
терминов):
- существительные, род кото-
рых не совпадает в русском 
и украинском языках (соба
ка, путь);
- существительные в форме 
именительного падежа мно-
жественного числа на ги, ки, 
хи (книги, руки);
- отдельные формы глаголов 
(неопределенная форма гла-

Ученик (ученица):
 x соотносит слово и изобра-
жение предмета, действия, 
признака;
 x ставит вопросы к словам 
“Кто?”, “что?”, “Какой?”, 
“что делает?”, “Сколь-
ко?”, “Как?”, “Где?”, 
“Куда?” и др.;
 x делит ряд слов на группы 
по значению;
 x подбирает слова с ука-
занным значением; слова, 
относящиеся к отдельным 
тематическим группам;
 x выбирает из ряда слов 
то, которому соответствует 
данное учителем толкова-
ние значения слова;
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гола (играть, дать), форма 
единственного числа прошед-
шего времени (играл, дал));
- предлоги с пространствен-
ным значением: у, в, под, 
над, к, от, из, с, по;
- союзы если, что, чтобы и 
др.;
- наречия очень, много, мало, 
здесь, там и др.

 x объясняет значение слова 
(по образцу);
 x составляет (по образцу) 
сочетания слов, построение 
которых различается в рус-
ском и украинском языках;
 x оценивает правильно или 
неправильно употреблен-
ное слово;
 x совершенствует текст, за-
меняя неудачно использо-
ванные слова.

3. звуки и буквы. слог. 
Ударение
Слог. Ударение.
Звуки слова. Цепочка зву-
ков слова.
Гласные и согласные звуки. 
Ударные и безударные глас-
ные звуки.
Звонкие и глухие, твердые и 
мягкие согласные звуки.
Буквы русского алфавита. 
Звуковое значение букв (в 
сопоставлении с буквами 
украинского алфавита).
Перенос слов.
Неполное соответствие меж-
ду написанием и произноше-
нием слова.

Ученик (ученица):
 x произносит слово по пра-
вилам литературного про-
изношения (вслед за учи-
телем);
 x делит слово на слоги, 
определяет ударение в 
слове (вслед за учителем);
 x произносит цепочку звуков 
слова (вслед за учителем);
 x выделяет указанный звук 
слова;
 x произносит согласные зву-
ки без призвука гласного;
 x различает на слух гласные 
и согласные звуки, твердые 
и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки (с помо-
щью учителя);
 x различает буквы русского 
и украинского алфавитов 
(название, звуковое значе-
ние), не смешивает их при 
чтении и письме;
 x объясняет, какой звук обо-
значен указанной буквой в 
слове
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ПРАВОПИСАНИе (в течение года)

Развитие орфографической 
и пунктуационной зоркости.
Сопоставление произноше-
ния и написания слов.
Правила правописания:
прописная буква в начале 
предложения, в именах лю-
дей, кличках животных, на-
званиях городов, сёл;
написание сочетаний жи, 
ши, ча, ща, чу, щу;
правило написания цы, ци;
перенос слова;
знаки препинания в конце 
предложения.

Ученик (ученица):
 x произносит слово по пра-
вилам литературного про-
изношения (вслед за учите-
лем), затем проговаривает 
так, как его пишут;
 x диктует себе при списы-
вании, письме по памяти, 
проговаривая слово так, 
как его следует писать;
 x объясняет отдельные осо-
бенности произношения 
слова в сопоставлении с 
его написанием (обозначе-
ние безударных гласных, 
некоторых согласных в 
конце слова);
 x применяет правила употре-
бления прописной буквы, 
написания сочетаний: жи, 
ши, ча, ща, чу, щу; цы, ци; 
правило переноса слов.

третий год обучения

4 класс

70 часов (2 часа в неделю; 4 часа – резервное время)

кол-во 
часов

содержание  
учебного материала

требования к уровню 
общеобразовательной 
подготовки учащихся

РечеВАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

1. Аудирование
Особенности слушания как 
вида речевой деятельности.
Слушание-понимание более

Ученик (ученица):
 x объясняет, какие особен-
ности слушания влияют на 
успешность общения;
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длинных, чем в 3 классе, 
текстов, относящихся к худо-
жественному, научно-худо-
жес твенному, научно-попу-
ляр ному стилям.
Жанры произведений для 
слушания: сказка, рассказ-
миниатюра, стихотворение, 
загадка, скороговорка, а так-
же несложное высказывание 
на языковую тему.
Понимание фактического со-
держания, темы, основной 
мысли произведения.
Опора при слушании на 
данный план высказывания 
(3-4 пункта).
Общий тон высказывания 
(грустно, весело), темп, 
гром кость речи, связь этих 
характеристик с ее содержа-
нием и условиями общения.
Создание в воображении об-
разов, картин по содержа-
нию прослушанного.
Собственное мнение учени-
ка по поводу прослушанного 
текста.
Восприятие на слух, пони-
мание при беглом темпе речи 
ряда слов длиной 5–8 звуков, 
сочетаний слов, предложений, 
различных по цели высказы-
вания и интонации (длина 
предложения до 10 слов).

 x слушает внимательно, не 
перебивает, прислушивает-
ся не только к словам, но 
и к тону, темпу, громкости 
речи;
 x понимает после одного 
прослушивания содержа-
ние более длинных, чем 
в 3 классе, предложений, 
текстов, выполняя такие 
задания:
 x соотносит рисунок и пред-
ложение, текст;
 x делает рисунок по прослу-
шанному предложению, 
тексту;
 x выполняет инструкцию, 
данную в аудиотексте;
 x выбирает один из вариан-
тов в альтернативных во-
просах по тексту (о факти-
ческом содержании, теме, 
основной мысли произве-
дения, его эмоциональной 
окраске);
 x определяет общий тон про-
слушанного текста, темп, 
громкость речи, связывает 
эти особенности речи с ее 
содержанием;
 x отвечает на вопросы о 
том, какие образы возник-
ли в воображении при слу-
шании.

2. Говорение
Тематика речевых ситуаций: 
“Какую речь приятно слу-

Ученик (ученица):
 x регулирует дыхание, силу 
голоса, темп речи в диало-
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шать”, “Хороший ли ты собе-
седник”, “Занимательные си-
туации из школьной жизни”, 
“Учимся дружить”, “Быть 
человеком”, “Неизвестное об 
известном” и др.
Громкость, сила голоса, темп 
речи. четкость дикции.
Учет интересов, возможно-
стей слушателя.
Речевой этикет.
Диалогическая речь
Правила поведения в диа-
логе (внимательно слушать, 
отвечать на вопрос, поддер-
живать беседу, доказывать 
без категоричности, уважать 
другие мнения).
Воспроизведение прослушан-
ных диалогов.
Составление диалогов с опо-
рой на вспомогательные ма-
териалы и самостоятельно 
(на основе жизненного опы-
та, впечатлений о прочитан-
ных произведениях, просмо-
тренных фильмах и др.).

ге, следит за четкостью 
дикции;
 x учитывает интересы собе-
седника (слушателя); его 
право не соглашаться с вы-
сказанным мнением;
 x строит свою реплику с 
учетом слов собеседника; 
 x объясняет, какие особен-
ности речи, правила пове-
дения в диалоге влияют на 
успешность общения;
 x воспроизводит в лицах, 
участвует в разыгрыва-
нии по ролям диалогов 
из прослушанных сказок, 
рассказов;
 x дополняет данный неза-
вершенный диалог;
 x составляет реплики диа-
логов по отдельным эпи-
зодам прослушанного или 
прочитанного текста;
 x участвует в составлении 
диалога, самостоятельно 
обсуждая с одноклассни-
ком прослушанный текст, 
рисунок, учебную ситуа-
цию в школе или вне шко-
лы и др., поочередно со-
ставляя вопросы и ответы 
на них;
 x оценивает содержатель-
ность диалога, правиль-
ность и уместность ис-
пользования в диалоге 
языковых и неязыковых 
средств;
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Монологическая речь
Основные требования к уст-
ному высказыванию: связ-
ность, наличие своей точки 
зрения, учет интересов слу-
шателя, ситуации общения.
Пересказ (подробный, вы-
борочный) прослушанного 
и обсужденного повествова-
тельного текста.
Пересказ самостоятельно 
про читанного текста.
Совместное составление уст-
ного высказывания (3-4 пред-
ложения).
Самостоятельные высказыва-
ния учащихся на основе жиз-
ненного опыта, впечатлений 
о прочитанных произведени-
ях, просмотренных фильмах 
и др. 

 x обсуждает последователь-
ность выполнения совмест-
ной работы, распределение 
ролей;
 x планирует в паре или 
группе ход и способы вы-
полненной работы;
 x регулирует дыхание, силу 
голоса, темп речи в моно-
логе;
 x объясняет и соблюдает 
требования к устному вы-
сказыванию;
 x пересказывает (подробно, 
сжато) текст с опорой на 
вспомогательные материа-
лы (план, ключевые соче-
тания слов и др.);
 x пересказывает самостоя-
тельно прочитанный текст 
(30–40 слов);
 x дополняет пересказ, выра-
жая свое отношение к ска-
занному;
 x составляет 3-4 предложе-
ния по данным словам и 
самостоятельно, объединя
ет их в связный текст;
 x строит связное высказы-
вание на основе совместной 
работы над содержанием, 
языковыми средствами;
 x оценивает содержание и 
форму устных высказыва-
ний (с помощью учителя).

3. Чтение
Совершенствование навыка 
чтения: 

Ученик (ученица):
 x читает вслух плавно, про-
износя слова по правилам
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- слов с буквами, различаю-
щимися в русской и украин-
ской графике;
- слов, написание которых 
не полностью соответствует 
произношению.
Развитие техники чтения. 
Усвоение продуктивных спо-
собов чтения – чтение целы-
ми словами, чтение сочетани-
ями слов. Расширение поля 
чтения. Быстрое зрительное 
восприятие слов, состоящих 
из 4–6 букв, а также групп 
коротких слов (вот мы, у 
школы, на окне и т. п.).
чтение вслух интонационно 
правильно, с соблюдением 
норм произношения.
чтение молча без внешней ар-
тикуляции. Просматривание.
Закрепление умения следить 
за развитием мысли при чте-
нии и предугадывать следу-
ющее слово, содержание еще 
не прочитанной части (веро-
ятностное прогнозирование). 
Развитие воображения при 
чтении.
Понимание фактического со-
держания самостоятельно 
про читанного незнакомого 
текста – после предваритель-
ной подготовки, с опорой на 
вспомогательные материалы.
Понимание основной мыс-
ли, отдельных образных вы-
ражений текста (в ходе со-
вместного обсуждения).

произношения, соблюдая 
интонацию конца предло-
жения, ориентируя чтение 
на слушателей;
 x читает молча незнакомый 
текст (после предваритель-
ной подготовки), обнару-
живает понимание прочи-
танного, выполняя такие 
задания:
 x соотносит иллюстрацию и 
фрагмент произведения;
 x находит среди нескольких 
предложений то, которое 
соответствует указанному 
содержанию;
 x задает вопросы по тексту 
и отвечает на вопросы;
 x выбирает один из вари-
антов, содержащихся в 
альтернативных вопро-
сах, заданных по тексту 
(о фактическом содержа-
нии, теме, основной мысли 
произведения, его эмоцио-
нальной окраске);
 x различает соответствие 
или несоответствие дан-
ного плана прочитанному 
тексту;
 x предугадывает еще не про-
читанную часть текста;
 x различает в тексте извест-
ное и новое для него;
 x читает, комментирует 
задания и тексты учебни-
ка;
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Формирование умения вос-
принимать литературу как 
искусство слова. Усвоение 
позиций “автор”, “читатель”, 
“критик”. Новое и известное 
(для читателя) в тексте.
Соотнесение текста со своим 
жизненным опытом, форми-
рование собственного мнения 
о прочитанном. Расширение 
круга чтения и слушания 
детских художественных 
произведений.

 x объясняет особенности 
чтения вслух и молча, суть 
упражнений, которые ис-
пользуют для их совер-
шенствования.

8 4. Письменная речь (в тече
ние года)
Составление 3–5 предло-
жений и объединение их в 
текст.
Обучающий письменный пе-
ресказ (исходный текст 30–
40 слов).
Самостоятельное письменное 
высказывание (3–5 предло-
жений) на свободную тему.

Ученик (ученица):
 x составляет 3–5 предло-
жений на заданную тему и 
объединяет их в текст;
 x пересказывает текст пись-
менно;
 x пишет мини-сочинение 
на свободную тему (после 
предварительной подготов-
ки);
 x вносит правки в написан-
ный текст, учитывая сове-
ты учителя, одноклассни-
ков;
 x объясняет, каким должно 
быть письменное высказы-
вание, понятное и интерес-
ное для других. 

СОЦИОКУЛьТУРНАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

Правила поведения со 
знакомыми и незнакомы
ми людьми, старшими 
или младшими по возрас
ту, с ровесниками. 
Культура общения в школе и 
общественных местах. 

Ученик (ученица):
 x знает правила вежливого 
поведения со знакомыми 
и незнакомыми людьми 
(взрослыми и детьми) в 
общественных местах;
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Этикетные формулы, ис-
пользуемые в общении:
давай познакомимся. Прихо
дите, пожалуйста. Счаст
ливого пути! Желаю удачи! 
Спасибо за пожелание! 
Скажите, пожалуйста, где 
находится …? Будьте до
бры, как пройти к … ? Объ
ясните, пожалуйста, как 
пользоваться … . Подожди, 
пожалуйста. 
Входите, пожалуйста. При
саживайтесь. Если тебе 
(Вам) не трудно, … . к со
жалению, не могу выполнить 
эту просьбу. Приятного ап
петита! угощайтесь. По
пробуйте … . Приходите 
еще! Передайте привет! 
Будьте здоровы!
Материальная русская 
культура. Внешнее и вну-
треннее убранство жилища. 
Экспозиции краеведческого 
музея и музея народного ис-
кусства.
Семейные традиционные 
празднования. Националь-
ные праздничные блюда. 
Культура приема гостей.
Духовная культура. Ис-
тория книгопечатания. Клас-
сическая и современная ху-
дожественная литература. 
Продолжение литературных 
традиций в произведениях 
современных русскоязычных 
писателей.

 x соблюдает правила обще-
ния, использует этикетные 
формулы;
 x знает и объясняет нацио-
нальную символику деко-
ративно-художест вен ного 
оформления жилища; 
 x имеет представление о 
развитии схожих ремесел в 
разных регионах Украины 
и России;
 x знает особенности тради-
ционных русских празд-
нований, названия празд-
ничных национальных 
уго  щений, игровые дей-
ствия в народных забавах;
 x проявляет интерес к дет-
ской литературе;
 x помнит тематику и жанро-
вую принадлежность про-
изведений любимых дет-
ских писателей;
 x слушает и принимает 
участие в инсценировке 
русских народных и совре-
менных литературных ска-
зок, авторских рассказов;
 x называет фамилии извест-
ных русских писателей, 
деятелей кино, названия 
их произведений.
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Театр и кино для детей.
Сопереживание героям про-
читанных и увиденных про-
изведений.

ЯЗыКОВАЯ ЛИНИЯ (в течение года)

4

5

текст. Предложение
Тема, основная мысль тек-
ста.
Структура текста (зачин, 
основная часть, заключение).
Связь предложений в тек-
сте: синоним, слова он (она, 
оно, они), этот (эта, это, 
эти).
Вопросы к тексту (о содер-
жании, смысле, значении 
слов и выражений, связи с 
жизненным опытом читате-
ля, отношении к прочитан-
ному и др.).
Слова автора и персонажей в 
тексте с диалогом

Предложение
Повествовательные, вопро-
сительные и побудительные 
предложения.
Восклицательные предложе-
ния.
Предложения, содержащие 
утверждение или отрицание.
Знаки препинания в конце 
предложения.
Связь слов в предложении.

Ученик (ученица):
 x определяет тему и осно-
вную мысль текста (с опо-
рой на вспомогательные 
материалы);
 x находит в тексте вступле-
ние, основную часть, за-
ключение;
 x ставит вопросы по тексту;
 x находит такие средства 
связи предложений в тек-
сте: слова “он”, “она”, 
“оно”, “они, “этот”, “по-
втор слова”;
 x использует средства связи 
в собственной речи;
 x различает в тексте слова 
автора и персонажей (с по-
мощью учителя)
 x различает по содержа-
нию, интонации и знакам 
препинания предложения, 
содержащие утверждения 
и отрицание, повествова-
тельные, вопросительные, 
побудительные предложе-
ния; восклицательные 
пред ложения;
 x произносит такие предло-
жения при чтении вслух;
 x ставит соответствующий 
интонации знак в конце 
предложения;
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 x находит в предложении 
пары связанных между со-
бой слов, ставит вопрос от 
одного слова к другому;
 x составляет (по образцу) 
сочетания слов, построе-
ние которых различается 
в русском и украинском 
языках;
 x составляет предложения, 
использует их в своей речи.

15 2. звуки и буквы. слог. 
Ударение
Деление слова на слоги. Уда-
рение в слове.
Гласные и согласные звуки. 
Звонкие и глухие, твердые и 
мягкие согласные.
Звук и буква.
Сильная и слабая позиция 
гласных и согласных звуков 
в слове.
Алфавит. Расположение слов 
в алфавитном порядке

Ученик (ученица):
 x произносит слова в соот-
ветствии с нормами лите-
ратурного произношения;
 x делит слово на слоги;
 x определяет ударение в 
слове (вслед за учителем и 
самостоятельно);
 x делит слово на части для 
переноса, правильно пере-
носит слово;
 x произносит цепочку звуков 
слова, выделяет указанный 
звук слова (вслед за учи-
телем и самостоятельно), 
произносит согласные без 
призвука гласного;
 x различает на слух гласные 
и согласные звуки, твердые 
и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;
 x различает буквы русского 
и украинского алфавитов 
(название, звуковое значе-
ние);
 x соотносит звук с обозна-
чающей его буквой;
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 x произносит буквы в алфа 
витном порядке, начиная с 
любой части алфавита;
 x находит слово в алфавит-
ном списке с учетом вто-
рой, третьей букв;
 x располагает слова в алфа-
витном порядке с учетом 
второй и третьей букв.

14 3. значение слова
Значение слова.
Мотивированное значение 
слова. Наблюдения над зна-
чением слова, развитие уме-
ния составлять рассуждение 
о значении, происхождении 
слова.
Виды словарей. Развитие 
умения пользоваться толко-
вым словарем.
Слова русского и украинско-
го языков, не совпадающие 
по значению и/или звуча-
нию, написанию.
Тематические группы слов.
Слова с одним или несколь-
кими значениями. Наблю-
дение над употреблением в 
речи.
Прямое и переносное значе-
ние слова. Развитие умения 
понимать, толковать значе-
ние слова.
Наиболее употребительные 
устойчивые сочетания слов 
(Не спускать (не сводить)
глаз. Со всех ног. На носу. 
как свои пять пальцев. 
красная строка и др.).

Ученик (ученица):
 x находит среди данных 
слово с указанным значе-
нием; пары слов, близких 
или противоположных по 
значению; устойчивое со-
четание слова;
 x группирует слова, устой-
чивые сочетания слов по 
данным определениям;
 x составляет, дополняет 
тематическую группу слов 
по рассмотренной теме;
 x различает похожие, но не 
одинаковые слова русского 
и украинского языков;
 xтолкует значение слова с 
мотивированным значением 
(в простых случаях: улица, 
медведь, подоконник);
 x использует слова той или 
иной тематической группы, 
устойчивые сочетания слов 
для составления предложе-
ния и группы связанных 
между собой предложений 
на указанную тему.
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Синонимы. Антонимы. Раз-
витие умения правильно упо-
треблять их в речи. 

12 4. состав слова
Состав слова. Основа и 
окончание. Развитие умения 
различать формы слова (по 
вопросу).
части основы: корень, при-
ставка, суффикс. 
Специфика и роль корня, 
приставки, суффикса, окон-
чания. чередование звуков в 
корне слова.
Приставки и предлоги.

Ученик (ученица):
 x различает значимые части 
слова, соотносит значение 
слова со значением состав-
ляющих его частей;
 x подбирает слова с одной 
и той же морфемой, видит 
общность в их значении;
 x правильно употребляет по-
хожие слова русского и 
украинского языков, кото-
рые различаются той или 
иной частью слова.

ПРАВОПИСАНИе (в течение года)

Развитие орфографической и 
пунктуационной зоркости.
Сопоставление произноше-
ния и написания слова.
Сильная и слабая позиция 
гласных и согласных звуков 
в слове.
Правила правописания:
- прописная буква в начале 
предложения, в именах лю-
дей, кличках животных, на-
званиях городов, сел;
- написание мягкого знака 
между буквами согласных 
звуков;
- перенос слова;
- знаки препинания в конце 
предложения; при обраще-
нии. 

Ученик (ученица):
 x произносит слово по пра-
вилам произношения, за-
тем проговаривает так, 
как его пишут;
 x находит те позиции в сло-
ве, которые требуют про-
верки при написании; 
 x уточняет написание слова 
(с помощью учителя, по 
словарю);
 x ставит знаки препинания 
в конце предложения, вы
деляет обращения при 
списывании, письме по па-
мяти, зрительно-слуховом 
диктанте;
 x списывает текст по усво-
енному алгоритму, прове
ряет написанное;



79

 x пишет зрительно-слуховой 
диктант после орфоэпиче-
ского и орфографического 
чтения, обсуждения от-
дельных позиций, требую-
щих проверки написания.

изучение курса проводится по учебникам: Русский язык. 2 класс. 
3 класс. 4 класс. – К.: Освіта, 2004, 2006 (сост. Гудзик И. Ф.); 
методическому пособию: И. Н. Лапшина. Устный практический курс: 
Первый год изучения. – К.: Інститут сучасного підручника, 2008.
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ПояснювАльнА зАПискА

Курс “Основи християнської етики” є предметом християнсько
світоглядного, культурного та освітньовиховного спрямування, що 
вибудовується як фундамент буттєвих цінностей сучасної людини. 
Він не є вченням віри, не включає релігійних обрядів, не ставить за 
мету залучення до певної конфесії. Викладання цього предмета пе
редбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та 
світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття у по
лікультурному та поліконфесійному українському суспільстві.

Мета курсу “Основи християнської етики” – формування в учнів 
християнських моральних чеснот. У процесі досягнення мети перед
бачається реалізація таких завдань:

 � ознайомлення учнів з основами християнської моралі як фун
даменту загальнолюдських цінностей;

 � ознайомлення учнів із християнськими моральними ціннос
тями: істини, благочестя, добра, любові, краси, гідності, 
обов’язку, совісті, честі;

 � формування свідомої та відповідальної особистості учня на 
основі християнських духовних, моральних та культурних 
цінностей;

 � створення належних моральноетичних умов для самопізнан
ня, самореалізації.

основою курсу “Основи християнської етики” є Біблія та інші 
християнські джерела, що не суперечать Святому Письму.

Програма побудована за лінійноконцентричним принципом, який 
включає в себе такі складові:

  світоглядну, що сприяє цілісному світосприйманню, визначен
ню вихованцем власної добротворчої життєвої позиції;

  історико-культурологічну, що спирається на високі зразки 
християнської духовної культури та традиції;

  науково-пізнавальну, яка розширює шкільний навчальний ма
теріал в етичноестетичному просторі.

Програма курсу “Основи християнської етики” має такий зміс
товнотематичний поділ:

1-й клас. Хочу пізнавати світ
розділ 1. Хочу пізнавати дивосвіт.
розділ 2. Пізнаю себе.
розділ 3. Хочу пізнавати Бога.
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2-й клас. Живу та навчаюсь у родині
розділ 1. Моя сім’я та родина.
розділ 2. Мій рід і народ.

3-й клас. Прагну робити добро
розділ 1. З радістю творимо добро. 
розділ 2. Життєвий дороговказ. 
розділ 3. Шляхом добра. 

4-й клас. Вчимося мудрості
розділ 1. Уроки доброти.
розділ 2. Уроки справедливості.
розділ 3. Вчимося виправляти життєві помилки.
розділ 4. Уроки працелюбності.
розділ 5. Уроки Божої мудрості.

найголовнішими підходами у навчанні основ християнської ети-
ки є: 

  аксіологічний; 
  соціокультурний; 
  культурологічний; 
  особистісний;
  діяльнісний;
  комунікативний; 
  системний;
  компетентісний;
  синергетичний.

Аксіологічний підхід до навчання основ християнської етики 
передбачає джерелом християнських моральних цінностей десять За
повідей, дві Заповіді любові, Нагірну проповідь Ісуса Христа, “зо
лоте правило християнської етики", моральне вчення книг Старого і 
Нового Заповіту, послання святих апостолів, пояснення моральних 
цінностей у працях Отців Церкви, а також живий досвід Церкви. 

За аксіологічного підходу людина розглядається як найвище тво
ріння Боже, а такі моральні цінності, як любов, радість, мир, дов
готерпіння, доброта, милосердя, лагідність, стриманість, гідність, 
обов’язок, совість, честь, є важливими цінностями, зміст яких роз
кривається учням. 

Культурологічний та соціокультурний підходи, своєю чер
гою, мають на меті, з одного боку, сприймати учня як спадкоємця та 
носія української та світової культури, яка має глибоке християнське 
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коріння, а з другого, – готувати школяра до життя у сім’ї, громаді, 
а також у сучасному суспільстві, якому притаманне як посилення на
ціональної самоіндентифікації українців, так і розширення глобаліза
ційних процесів. 

Особистісний підхід передбачає сприймання кожного школяра 
як унікальну особистість, творіння Боже, яка має реалізувати задум 
Творця, а також передбачає усвідомлення, сприйняття та взаємодію 
учителя з учнем як суб’єктів навчання. 

Діяльнісний підхід має на меті таку побудову процесу навчан
ня основ християнської етики, яка б активізувала навчальні зусилля 
школяра через ігрову, навчальну та комунікативну діяльність, через 
виконання практичних завданьпроектів, тощо. 

Комунікативний підхід у процесі навчання передбачає органі
зацію комунікативної взаємодії між учителем та учнями на уроці, в 
позаурочний та позанавчальний час на основі християнських мораль
них цінностей. 

Системний підхід орієнтує на організацію навчальновиховного 
процесу з основ християнської етики як цілеспрямованої творчої діяль
ності його суб’єктів: учнів, сім’ї та школи в рамках класної, позакласної 
та позашкільної роботи. Він вимагає розгляду системотвірних зв’язків 
мети, завдань, змісту, форм, методів та засобів навчання не ізольовано, 
а у взаємодії компонентів педагогічного процесу, що дає змогу виявля
ти загальні системні властивості та якісні характеристики.

Компетентнісний підхід передбачає аксіологічну, мотиваційну, 
рефлексивну, когнітивну, операційнотехнологічну та інші складові 
результатів навчання основ християнської етики, що відображають на
буття не лише знань, навичок і вмінь, а й досвіду емоційноціннісного 
ставлення до себе, батьків, інших людей, навколишнього світу з по
гляду Біблії. Компетентність у сфері пізнавальної, комунікативної, 
ігрової, практичної діяльності школярів, засвоєння християнських 
моральних цінностей, способів набуття знань, користування різни
ми джерелами інформації є основою компетентності в інших сферах: 
сімейній, громадянській, соціальнотрудовій, культурноестетичній, 
сфері дозвілля тощо. Ключова компетентність учня, по суті, є інте
гративною, тому що її джерелом є різні сфери культури: духовна, 
етична, соціальна, інформаційна, екологічна тощо.

Синергетичний підхід провідним принципом має самоорганіза
цію, саморозвиток особистості на основі взаємодії людини із зовніш
нім середовищем, що призводить до змін, виникнення нових якостей, 
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тощо. Синергетика божественного й людського визначає специфіку 
навчання основ християнської етики, оскільки не є плодом людського 
розуму, а присутня у Святому Письмі, працях Отців Церкви та інших 
працях релігійнофілософського змісту. 

основними загальнодидактичними принципами, на яких ґрунту-
ється процес навчання основ християнської етики, є принципи:

  доступності та зрозумілості навчання; 
  свідомості й активності учнів; 
  наочності викладання; 
  науковості;
  систематичності та послідовності; 
  міцності знань, умінь і навичок; 
  зв’язку навчання з життям; 
  індивідуального підходу до учнів;
  емоційності навчання.

Принцип доступності та зрозумілості навчання полягає у до
зуванні навчального матеріалу на уроці та під час виконання домашніх 
завдань, у компенсуванні труднощів змісту викладацькою майстерністю 
вчителя, відповідною подачею у підручнику, залежить від дотримання 
послідовності: від простого матеріалу – до складного.

Принцип свідомості й активності учнів випливає з того, що 
позитивний результат навчальної діяльності з християнської етики 
визначається активністю школяра. Передбачає широке використання 
методів, які сприяють успішному засвоєнню християнських моральних 
цінностей. Активне та свідоме засвоєння етичних знань, формування 
навичок і розвиток умінь неможливе без використання різноманітних 
розумових операцій (порівняння і зіставлення, аналізу і синтезу, ін
дукції і дедукції, аналогії тощо), без з’ясування взаємозв’язків і вза
ємозумовленості у вивченому матеріалі, правильного формулювання 
думки в усному мовленні.

Принцип наочності навчання передбачає навчання основ хрис
тиянської етики на основі сприймання конкретних предметів і явищ 
дійсності або їхніх зображень. Використовуються різні види наочнос
ті: натуральна (рослини, тварини, зоряне небо, явища природи), об
разна (образи, ікони, картини, репродукції, таблиці, моделі, муля
жі), символічна (географічні карти, схеми), аудіо (музичні твори, 
аудіофрагменти Біблії, пісні духовноморального змісту) та відеопро
дукція (екранізація біблійних сюжетів, документальнопубліцистичні 
фільми). Наочність допомагає виявити зв’язок між теоретичними зна
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ннями і практикою, полегшує процес засвоєння знань, розвиває моти
ваційну сферу учнів, подає об’єкт у розмаїтті його виявів і зв’язків.

Вчителеві основ християнської етики потрібно уникати викорис
тання наочності, що висвітлює Творця, людину, процес взаємозв’язків 
людини з Богом, людини з людиною або людини з навколишнім се
редовищем невідповідно (карикатурно, образливо).

Принцип науковості має на меті використання наукових знань 
з фізики, хімії, астрономії, біології, історії, археології тощо для під
твердження біблійних істин і ґрунтується на досягненнях психолого
педагогічної, історикокультурологічної та теологофілософської 
наук.

Принцип систематичності та послідовності досягається по
слідовним викладенням навчального матеріалу, виокремленням голов
ного, логічним переходом від попереднього до нового матеріалу, вна
слідок чого учні усвідомлюють структуру етичних знань, з’ясовують 
логічні зв’язки між структурними частинами навчального предмета. 
Дотримання цього принципу у процесі викладання основ християн
ської етики забезпечує системність набуття знань, мислення, поведін
кових проявів.

Принцип міцності знань, умінь і навичок передбачає форму
вання відповідної поведінки у щоденному житті на основі набутих 
етичних знань, умінь і навичок. З цією метою використовується по
вторення навчального матеріалу за структурними смисловими час
тинами; запам’ятовування нового матеріалу в поєднанні з вивченим 
раніше; активізація мислення учнів під час повторення (запитання, 
порівняння, аналіз, синтез, класифікація, узагальнення); групуван
ня матеріалу з метою його систематизації; акцентування на основних 
ідеях; використання різноманітних вправ і методик, форм і підходів, 
самостійної роботи як творчого застосування знань; нове трактування 
раніше засвоєних знань. 

Принцип зв’язку навчання з життям полягає в тому, що ви
ховна діяльність з основ християнської етики орієнтує учнів на те, що 
вони покликані жити й діяти за християнськими духовноморальними 
принципами.

Принцип індивідуального підходу до учнів означає врахування 
рівня розумового розвитку, релігійного та духовноморального досві
ду, вольового розвитку, ставлення до навчання, набуття знань і вмінь, 
працездатності, пізнавальної та практичної самостійності учнів, осо
бливостей їхніх пізнавальних інтересів.
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Принцип емоційності навчання реалізується в образному викла
ді матеріалу з основ християнської етики, в мові вчителя, його ставлен
ні до учнів, зовнішньому вигляді, в цікавих прикладах, застосуванні 
наочності й технічних засобів навчання, у створенні в учнів почуття 
спокою й радості від пізнання Бога та Його моральних настанов.

Поряд із дидактичними принципами навчання використовуються 
педагогічні принципи виховання:

  цілеспрямованість виховання;
  зв’язок виховання з життям;
  єдність свідомості та поведінки у вихованні;
  виховання у праці;
  принцип комплексності у вихованні;
  виховання особистості в колективі;
  поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самоді
яльністю учнів;

  поєднання поваги до особистості вихованця з розумною до ньо
го вимогливістю;

  індивідуальний підхід до учнів у вихованні;
  природовідповідність;
  культуровідповідність;
  гуманістичність;
  принцип системності, послідовності й наступності у вихованні;
  єдність педагогічних вимог сім’ї, школи та громадськості;
  народність;
  демократизм;
  національне самоусвідомлення.

Принцип цілеспрямованості виховання передбачає спряму
вання виховної роботи з основ християнської етики на досягнення 
основної мети – виховання високодуховної й моральної особистості, 
підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності. Цей прин
цип реалізується за умови підпорядкованості виховної роботи з основ 
християнської етики загальній меті, усвідомлення цієї мети виховате
лями й вихованцями, недопущення стихійності у вихованні, наявності 
перспективи, проектування рівня вихованості особистості відповідно 
до запланованої мети.

Принцип зв’язку виховання з життям полягає в створенні 
в учнів глибокої переконаності жити за християнськими духовно
моральними принципами в сім’ї, громаді, суспільстві. Реалізація 
цього принципу передбачає систематичне ознайомлення учнів із 
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громадськополітичною ситуацією в суспільстві та залучення їх до по
сильної участі у громадській роботі. Прилучаючись до активного жит
тя, школярі засвоюють досвід старших поколінь, можуть здійснювати 
доброчинну діяльність. Завдяки цьому в них формується психоло
гічна, моральна та практична готовність до самостійного суспільного 
життя й діяльності.

Принцип єдності свідомості та поведінки у вихованні у про
цесі навчання основ християнської етики ґрунтується на твердженні, 
що поведінка людини – це її свідомість у дії. Таке виховання – це 
складний і суперечливий процес, тому потрібне оптимальне співвід
ношення методів формування свідомості та суспільної поведінки, за
побігання відхиленням у них, вироблення в учнів готовності проти
стояти будьяким негативним впливам.

Принцип виховання у праці ґрунтується на ідеї, що формуван
ня духовноморальної особистості на християнських цінностях безпо
середньо залежить від її особистої діяльності. Реалізація принципу 
виховання у праці можлива за умови усвідомлення учнями, що пра
ця – важливе джерело задоволення матеріальних і духовних потреб, 
чинник усебічного розвитку особистості. Передбачається залучення 
учнів до взаємодопомоги, доброчинної діяльності, практичної участі 
у житті класу, школи, громади, допомоги літнім людям. 

Принцип комплексності у вихованні на християнських мо
ральних цінностях ґрунтується на діалектичній взаємозалежності пе
дагогічних явищ і процесів. Втілення його в життя передбачає: єд
ність мети, завдань і змісту духовноморального виховання; єдність 
форм, методів та прийомів виховання; єдність виховних впливів шко
ли, сім’ї, громадськості, засобів масової інформації; врахування віко
вих та індивідуальних особливостей учнів; єдність виховання і само
виховання; постійне вивчення рівня вихованості учня й корегування 
виховної роботи.

Принцип виховання особистості у колективі зумовлений 
об’єктивними закономірностями духовноморального розвитку дити
ни й відповідає суті суспільства. Його реалізація передбачає: усвідом
лення учнями колективу як засобу виховання; згуртованість колекти
ву та авторитет його думки; участь учнів у самоврядуванні, що сприяє 
розвиткові самостійності, самодіяльності, ініціативи та ін. Виховна 
цінність колективу полягає в тому, що між його членами виникають 
найрізноманітніші міжособистісні стосунки, а також взаємної відпо
відальності й залежності, організаторів і виконавців тощо.
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Принцип поєднання педагогічного керівництва з ініціати-
вою та самодіяльністю учнів у процесі духовноморального ви
ховання полягає в тому, що педагогічне керівництво зумовлюється 
відсутністю в учнів належного життєвого досвіду; виховання творчої 
високодуховної й високоморальної особистості можливе за належних 
умов для вияву самостійності й творчості, коли схвалюються ініціа
тива та самодіяльність. Цей принцип передбачає безпосередню участь 
учнів у плануванні своїх громадських справ, контроль за їх виконан
ням, оцінку досягнутих результатів. 

Принцип поєднання поваги до особистості вихованця з 
розумною вимогливістю до нього під час засвоєння християн
ських моральних цінностей включає єдність вимог до вихованців з 
боку батьків та педагогів у процесі навчання. Його втілення в життя 
ускладнюється тим, що серед учнів нерідко є діти з різним релігій
ним та суспільним досвідом, різним духовноморальним рівнем. Пе
дагог повинен бути терплячим до всіх дітей без винятку, поважати 
їхню людську гідність та застосовувати виховний потенціал розумної 
вимогливості, що випливає з потреб виховного процесу, із завдань 
духовноморального розвитку особистості.

Принцип індивідуального підходу до учнів у духовно-
моральному вихованні є важливою вимогою до організації виховно
го процесу та однією з умов підвищення його ефективності, оскільки 
торкається внутрішніх духовних сторін особистості вихованця та вра
ховує вікові й індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої мораль
ної свідомості і досвід моральної поведінки, конфесійну належність 
та рівень релігійності. Індивідуальний підхід потрібно застосовувати 
до кожного вихованця, а не лише до тих, хто вирізняється незвичною 
поведінкою.

Принцип системності, послідовності й наступності у ви-
хованні передбачає підбір змісту й методики виховної роботи з хрис
тиянської етики залежно від віку та рівня розвитку учнів. З віком 
змінюється педагогічне керівництво дитячим колективом, що виявля
ється у наданні йому більшої самостійності в усіх аспектах його діяль
ності, зростають вимоги вихователів. Важливо прогнозувати можливі 
наслідки заходів духовноморального впливу на школяра. 

Принцип єдності педагогічних вимог сім’ї, школи та гро-
мадськості у процесі духовноморального виховання передбачає 
охоплення всіх сторін навчальновиховної роботи сім’ї, школи, всіх 
форм діяльності учнівського та педагогічного колективів, громадських 
та благодійних організацій, виявляється у змісті, формах навчання та 
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виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, її 
традиціях. Така єдність є однією з умов оптимізації виховного процесу 
з християнської етики, що вирізняється наданням сім’ї, громадськості 
та іншим суспільним інститутам основ духовноетичних та психолого
педагогічних знань, передового досвіду духовноморального вихован
ня, підвищенням етичної та педагогічної культури батьків, вихован
ням толерантного ставлення до інших конфесій.

Принцип народності має на меті національну спрямованість 
духовноморального виховання, досконале оволодіння рідною мовою, 
формування національної свідомості, любові до рідної землі та на
роду; прищеплення шанобливого ставлення до культури, спадщини, 
народних традицій і звичаїв, релігій, вірувань усіх народів, що на
селяють Україну та світ.

Принцип природовідповідності ґрунтується на врахуванні ба
гатогранної й цілісної природи людини, вікових та індивідуальних 
особливостей дітей, їхніх духовних, анатомічних, фізіологічних, пси
хологічних, національних, релігійних та регіональних особливостей.

Принцип культуровідповідності ґрунтується на органічному 
зв’язку з історією народу, його мовою, релігією, культурними тра
диціями, з народним мистецтвом, на забезпеченні духовної єдності 
поколінь.

Принцип гуманістичності передбачає створення умов для фор
мування духовноморальних якостей і здібностей дитини, джерел її 
життєвих сил; гуманізацію взаємин вихователя та вихованців; сприй
мання виховання як центру навчальновиховного процесу, повагу до 
особистості, розуміння її запитів, інтересів, гідності, довіри до неї; 
виховання гуманної особистості; розуміння принципової відмінності 
між християнським та світським гуманізмом і місця людини в цих 
ціннісних системах. 

Принцип демократизму має на меті усунення авторитарного 
стилю виховання, сприймання особистості вихованця як вищої со
ціальної цінності, визнання права школяра на свободу, на розвиток 
здібностей і вияв індивідуальності, передбачає глибоке усвідомлення 
зв’язку між ідеалами свободи, правами людини та громадянською від
повідальністю. 

Принцип національного самоусвідомлення вимагає наповне
ння виховання національним змістом, що передбачає формування 
самосвідомості громадянина. Він полягає у забезпеченні можливості 
всім дітям навчатися у рідній школі, вихованні національної гідності, 
національної свідомості, почуття належності до народу, у відтворенні 
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в дітях менталітету народу, увічненні специфічних національних еле
ментів, вихованні дітей носіями національної культури. 

Крім загальнодидактичних принципів, у процесі навчання основ 
християнської етики використовуються спеціальні принципи:

  теоцентризму;
  міжконфесійності;
  біблійної основи навчання;
  добровільності у виборі предмета; 
  толерантності до віросповідання інших людей.

Принцип теоцентризму означає, що джерелом духовно
моральних цінностей є Бог. Ці цінності є об’єктивними, вічними й 
незмінними, переданими людям Богом через Біблію. Богочоловік Ісус 
Христос виконав і доповнив ці моральні принципи, завдяки чому вони 
називаються християнськими. 

Принцип біблійної основи навчання передбачає основою на
вчання християнські моральні цінності Біблії, які є спільними для 
всіх християнських конфесій.

Принцип міжконфесійності скеровує вчителя й учня до вивчен
ня християнських моральних цінностей. Не допускається пропаганда 
окремої конфесії та приниження іншої. 

Принцип толерантності до релігійних відмінностей та 
особливостей передбачає шанобливе й терпляче ставлення до пред
ставників різних конфесій, а також до атеїстів та людей із відмінними 
переконаннями.

Принцип добровільності полягає у добровільному виборі пред
мета батьками та учнями й закріплюється написанням відповідної за
яви. 

Сукупність цих принципів забезпечує успішне визначення за
вдань, підбір змісту, методів, засобів і форм виховання. Єдність 
принципів виховання потребує від педагога вміння використовувати 
їх у взаємозв’язку з урахуванням конкретних можливостей і умов.
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1 клас

Хочу пізнавати світ

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

Розділ І. ХОЧУ ПІЗНАВАТи ДиВОСВІТ

Тема 1. вступ

Тема 2. Чудовий світ на-
вколо мене
Жива та нежива приро
да. Творіння людське. 
Творіння Боже.

Учень (учениця):
 x має уявлення про об’єкти живої 
та неживої природи;
 x розрізняє речі, створені люди
ною, та творіння Божі; 
 x наводить приклади дбайливого 
ставлення до природи;
 x уміє шанобливо ставитися до 
живої та неживої природи.

Теми 3-4. Прагну багато 
знати
Джерела знань про лю
дину та світ. Біблія – 
джерело знань про Бога.

Учень (учениця):
 x називає джерела знань про лю
дину та світ;
 x ознайомлюється з текстом Бі
блії;
 x уміє відрізнити Біблію від ін
ших книг.

Тема 5. Бачу і чую ди-
восвіт
Зір та слух – надзвичай
ні дари у пізнанні світу.

Учень (учениця):
 x називає органи чуття та їхнє 
призначення;
 x розрізняє їх функції в житті 
живих істот;
 x порівнює органи чуття людини 
та тварин;
 x наводить приклади дбайливого 
ставлення до органів чуття;
 x називає небезпеки, пов’язані з 
втратою функцій органів чуття.
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Тема 6. відчуваю на 
смак, сприймаю нюхом і 
дотиком
Смак, нюх та дотик до
помагають у пізнанні 
навколишнього світу. 
Вдячність Богові за змо
гу пізнавати навколиш
ній світ.

Учень (учениця):
 x розрізняє на дотик, нюх та смак 
різні предмети та речовини;
 x називає органи чуття людини;
 x вчиться бути вдячним Богові та 
батькам за змогу жити та пізна
вати навколишній світ. 

Тема 7. Усе живе потре-
бує любові
Пізнання світу розумом і 
серцем. Охорона довкіл
ля. Опіка над скривдже
ними.

Учень (учениця):
 x наводить приклади власної тур
боти про довкілля;
 x пояснює, чому все живе потре
бує любові;
 x використовує набуті знання для 
дбайливого ставлення до приро
ди – Божого дару. 

Тема 8. Узагальнюваль-
ний урок

Розділ ІІ. ПІЗНАю СеБе

Тема 9. я у світі
Хто я, де я, що мені ро
бити у світі? Неповтор
ність людини. Біблія про 
створення людини.

Учень (учениця):
 x розповідає біблійну історію про 
створення людини;
 x наводить приклади неповтор
ності людини;
 xшанує інших людей як Боже 
творіння. 

Тема 10. людина – чу-
довий задум Творця
Розум, серце, руки й 
ноги допомагають мені 
пізнавати навколишній 
світ і творити добро. 
Вдячність Творцеві за 
радість життя.
практична робота: ви
готовлення подарунка

Учень (учениця):
 x розповідає біблійну історію про 
створення людини Богом;
 x називає відмінність між люди
ною і твариною;
 x готує подарунок батькам (бід
ному, хворому, нужденному);
 x висловлює вдячність Богові та 
людям.
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батькам (бідному, хворо
му, нужденному).

Тема 11. люблю спілку-
ватися
Мова – Божий дар. Різ
номанітність форм спіл
кування між людьми. 
Спілкування людини з 
природою, з Богом.

Учень (учениця):
 x розуміє важливість спілкування 
між людьми;
 x усвідомлює, що може розмовля
ти з Богом;
 x уміє відрізнити образливі слова 
від ввічливих;
 x пояснює, чому гарно починати 
новий день християнським ві
танням рідних та друзів;
 x називає різні християнські при
вітання.

Тема 12. Моя сім’я
Я в сім’ї. Значення сім’ї 
в моєму житті.

Учень (учениця):
 x пояснює, що таке сім’я;
 x розуміє важливість сім’ї;
 x називає всіх членів своєї сім’ї; 
 x пригадує, чого навчили його 
батьки у дитинстві;
 xшанобливо ставиться до всіх 
членів сім’ї та радісно спілку
ється з ними. 

Тема 13. Батьки – най-
рідніші мені люди
Батьківське піклування 
про мене. Я – Божий дар 
для моїх батьків. Біб
лія називає Бога Отцем 
(“Отче наш").

Учень (учениця):
 x описує велику любов батьків до 
дітей;
 x пригадує, як ніжно мама зверта
ється до своєї дитини;
 x уміє виявити свою любов до 
батьків;
 x усвідомлює, що Бог є Батьком 
усіх людей;
 x розуміє, що найбільше засмучує 
батьків.

Тема 14. Моє ім’я
Важливість імені в житті 
людини. 

Учень (учениця):
 x усвідомлює важливість імен лю
дей, кличок тварин;
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Вибір імені. Ім’я Боже – 
святе (“Нехай святиться 
ім’я Твоє...").

 x розуміє, що ім’я допомагає роз
пізнавати людей, назва – речі;
 x уміє розрізняти ім’я та клички, 
прізвиська;
 x пригадує слова, якими люди на
зивають Бога (Творець, Господь 
та ін.).

Тема 15. Мої друзі
Потреба мати друзів. По
вага та любов до друзів. 
Друзі Ісуса Христа.

Учень (учениця):
 x називає своїх друзів;
 x наводить приклади справжньої 
дружби;
 x уміє виявляти свої дружні сто
сунки словами та вчинками;
 x переповідає, як вибирав друзів 
Ісус Христос і як ставився до 
них. 

Тема 16. Мої вчителі
Батьки – мої перші вчи
телі. Вчителі у школі. 
Ісус Христос – Учитель.

Учень (учениця):
 x пояснює, чому батьків іноді на
зивають учителями;
 x розуміє, що вчитель навчає ді
тей творити добро;
 x розуміє, чому Ісуса Христа на
зивають Учителем;
 x уміє ввічливо звертатися до 
вчителів.

Тема 17. Доброта і ми-
лосердя
Милосердя від Бога. 
Світ потребує доброти і 
милосердя. Милосердя 
до людей. Добре серце.

Учень (учениця):
 x має уявлення про милосердя; 
 x наводить приклади милосердя в 
житті;
 x розуміє, що Бог милостивий до 
кожної людини;
 x розуміє, чому деяких людей на
зивають милосердними. 

Тема 18. свято у моєму 
житті
Готуємося до свят. Свят
кувати – це радість. Ро
динні свята.

Учень (учениця):
 x порівнює будні зі святами;
 x називає найголовніші християн
ські свята: Різдво, Великдень;
 x розповідає про святкування у 
своїй сім’ї;
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 xшанобливо ставиться до хрис
тиянських свят та важливих дат 
українського календаря. 

Тема 19. Узагальнюваль-
ний урок

Розділ ІІІ. ХОЧУ ПІЗНАВАТи БОГА

Тема 20. Різдво – вели-
ке християнське свято
Вифлеєм – рідне місто 
Ісуса. Пастухи й Ангели 
славлять немовля Ісуса. 
“Радуйся, земле!”

Учень (учениця):
 x переказує біблійну історію про 
народження Ісуса;
 x називає людей, які привітали 
новонародженого Ісуса;
 x пояснює, чому люди радіють на
родженню Спасителя;
 x розповідає про приготування до 
Різдва у своїй сім’ї;
 x готується до Різдвяних свят. 

Тема 21. враження від 
Різдвяних свят

Учень (учениця):
 x розповідає про значення святої 
вечері перед Різдвом;
 x демонструє, які колядки та ще
дрівки знає;
 x пояснює, чому Різдво так лю
блять діти й дорослі;
 x може відрізнити свято від буд
ня.

Тема 22. Радість зустрі-
чі з Богом
Свято Стрітення – зу
стріч людини з Богом.

Учень (учениця):
 x переповідає про зустріч старця 
Симеона та немовляти Ісуса у 
храмі; 
 x має уявлення про значення Ісу
са Христа в житті християнина. 

Тема 23. Хліб – це жит-
тя
Важливість їжі для лю
дини. Хліб – Божий 
дар (“Хліб наш насущ
ний..."). 

Учень (учениця):
 x має уявлення про те, звідки при
ходить до нашого столу хліб;
 x розуміє важливість хліба у на
шому житті й доводить це на 
прикладах;
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Хліб як вияв повноти 
життя.

 xшанобливо ставиться до хліба;
 x розповідає про чудо з п’ятьма 
хлібами.

Тема 24. Бог піклується 
про світ 
Турбота Творця про світ. 
Турбота Творця про мене 
(АнгелОхоронець). 

Учень (учениця):
 x усвідомлює турботу Бога про 
світ;
 x розуміє, що АнгелиОхоронці – 
Божі посланці та опікуни лю
дей;
 x наводить приклади турботи 
Творця про світ.

Тема 25. Моя турбота 
про світ
Моя поведінка. Творити 
добро для інших. При
множувати красу світу.

Учень (учениця):
 x розуміє відповідальність за 
власні вчинки;
 x наводить приклади дбайливого 
ставлення до довкілля;
 x розрізняє добрі та погані вчин
ки;
 x розуміє важливість доброго 
вчинку. 

Тема 26. я – чемна та 
ввічлива дитина
“Золоті” слова. Чемність 
та ввічливість – гарні 
риси характеру. Христи
янські привітання.

Учень (учениця):
 x називає всі відомі слова ввічли
вості;
 x наводить приклади сили ввіч
ливого слова;
 x виявляє пошану до дорослих та 
ровесників;
 x пояснює, чому деякі слова нази
вають “золотими". 

Тема 27. я навчаюся 
прощати
Вчимося прощати в Іс
уса. Чому треба проща
ти. “Прости нам борги 
наші...” Умію прощати.

Учень (учениця):
 x розуміє, що таке прощення; 
 x уміє просити пробачення;
 x переповідає, як Ісус навчає про
щати всім людям;
 x пояснює, чому потрібно проща
ти.
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Тема 28. навчаюся бути 
слухняним
Не перечити старшим. 
Бути слухняним – бути 
добрим. “Нехай буде 
воля Твоя...” Послух і 
пошана до батьків – це 
воля Божа.

Учень (учениця):
 x розуміє, що таке послух;
 x уміє слухати й бути слухня
ним;
 x пояснює, чому потрібно слуха
тися батьків та Бога.

Тема 29. Перемога до-
бра над злом
Воскресіння Христо
ве – перемога життя над 
смертю.

Учень (учениця):
 x переповідає біблійну історію 
Воскресіння Ісуса Христа; 
 x усвідомлює, що Христос переміг 
смерть;
 x розуміє, що Бог і любов завжди 
перемагають зло. 

Тема 30. світле Христо-
ве воскресіння
Свято Великодня в Укра
їні.

Учень (учениця):
 x розкриває значення слова “Ве
ликдень";
 x називає християнське вітання 
на Великдень.

Тема 31. Розкажу про 
мою маму
Свято матері. Кожна ди
тина готує розповідь про 
свою маму.

Учень (учениця):
 x називає дату святкування Дня 
матері;
 x готує вітання й подарунок своїй 
мамі;
 x переповідає біблійну оповідь 
про Марію – матір Ісуса Хрис
та.

Тема 32. Узагальнюваль-
ний урок
Найбільше щастя – жити 
в цьому чудовому світі, 
створеному Богом.
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2 клас

Живу та навчаюсь у родині

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

Розділ І. МОЯ СІМ’Я ТА РОДиНА

Тема 1. вступ

Тема 2. любов будує ро-
дину
Любов – основа сім’ї. 
Любов дарує життя. Де 
любов і доброта – там 
Бог.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що любов є осно
вою створення сім’ї;
 x розуміє, що “любити” означає 
“дарувати”, “давати”;
 x висловлює власну думку про 
зв’язок любові в сім’ї з добрими 
вчинками. 

Тема 3. Моя родина
Перша родина на Землі – 
творіння Боже. Святість 
і єдність родини. Христи
янська родина. Завдання 
родини.

Учень (учениця):
 x переповідає біблійну оповідь 
про створення перших людей;
 x розуміє, що таке родина;
 x називає основні риси християн
ської родини;
 x наводить приклади християн
ської поведінки членів родини. 

Тема 4. Батько в сім’ї
Відповідальність за ро
дину перед суспільством 
та Богом. Батьківська 
турбота.

Учень (учениця):
 x розуміє відповідальність батька 
за сім’ю;
 x пояснює, що Бог є Отцем усіх 
людей;
 x наводить приклади батьківсь
кої турботи про сім’ю. 

Тема 5. Мама в сім’ї
Материнська любов. Ма
ма – перша вчителька й 
вихователька.

Учень (учениця):
 x розповідає про материнську лю
бов; 
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 x наводить приклади маминої на
уки дітям;
 x називає слова вдячності та по
шани;
 x допомагає матусі. 

Тема 6. Дитина в сім’ї та 
родині
Народження дитини – 
радість у родині. Важли
вість імені. Дитина – Бо
жий дар батькам. 

Учень (учениця):
 x розуміє, що поява дитини в 
сім’ї є Божим даром;
 x усвідомлює важливість імені 
для людини;
 x пояснює, чому діти – благосло
вення для батьків. 

Теми 7-8. обов’язки ді-
тей у сім’ї та родині
Послух батькам. Повага 
до старших та турбота 
про них. Взаємодопомо
га. Відповідальність за 
честь родини.

Учень (учениця):
 x називає головні  обов’язки ді
тей перед батьками;
 x усвідомлює потребу послуху 
батькам;
 x наводить приклади взаємодо
помоги в сім’ї;
 x усвідомлює, що потрібно берег
ти честь родини. 

Тема 9. спілкування в 
родині
Ввічливість та доброзич
ливість у спілкуванні. 
Взаємоповага та взаємо
довіра. Щаслива та роди
на, де панують злагода і 
любов.

Учень (учениця):
 x розуміє важливість довіри та 
поваги у спілкуванні;
 x пояснює важливість довіри;
 x називає ввічливі слова, необ
хідні для спілкування у родині. 

Тема 10. Родинний дім
Рідний дім – місце затиш
ку та довіри. Дім – місце 
спілкування з рідними та 
з Богом.

Учень (учениця):
 x називає свою адресу;
 x пояснює, чому дім називають 
рідним;
 x дотримується чистоти й поряд
ку в домівці;
 x усвідомлює, що дім є найкращим 
місцем для спілкування сім’ї.
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Теми 11-12. Мудрість 
батьківського навчання
Батько й мати розуму на
вчають. Досвід батьків – 
джерело мудрості. 
Заповіді Божі – осно
ва української виховної 
традиції. 
Повчання князя Володи
мира Мономаха. Батьків
ське благословення.

Учень (учениця):
 x усвідомлює важливість науки 
батьків;
 x пригадує повчання князя Воло
димира Мономаха про батька;
 x пам’ятає заповідь “Шануй 
батька свого і матір свою…”;
 x наводить приклади, коли бать
ки благословляють дітей;
 x пригадує мудрі поради своїх 
батьків.

Тема 13. свято в родині
Свята твоєї родини. 
Християнське розуміння 
свят. Свято в житті хрис
тиянської родини.

Учень (учениця):
 x називає родинні свята;
 x називає християнські свята та 
розкриває їхній зміст; 
 x розповідає, як відзначають ро
динне свято у сім’ї. 

Тема 14. вдячність дітей 
своїм батькам
Вдячність батькам за опі
ку, науку та виховання. 
Подяка дітей батькам. 

Учень (учениця):
 x відчуває вдячність батькам; 
 x виявляє подяку батькам.

Тема 15. Поспішаймо 
творити добро
Добро та милосердя. 
Приклади справ мило
сердя.

Учень (учениця):
 x наводить приклади добра та 
милосердя;
 x пояснює, як можна виявляти 
милосердя. 

Тема 16. Різдво Христо-
ве в Україні
Християнська родина у 
Святвечір. Різдвяні пісні 
та щедрівки.

Учень (учениця):
 x пригадує святкування Різдва у 
своїй родині; 
 x пояснює, чому ми святкуємо 
Різдво;
 x відтворює почуті колядки та 
щедрівки. 
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Тема 17. Різдво Ісуса 
Христа – свято єдності 
родини
Радість різдвяних зустрі
чей у родині та в церкві. 
Народження Спасителя –  
радість для людей.

Учень (учениця):
 x переповідає біблійну оповідь 
про народження Ісуса Христа; 
 x співає колядки.

Тема 18. Узагальнюваль-
ний урок

Розділ ІІ. МІЙ РІД І НАРОД

Теми 19-20. земля мого 
роду
Місце, де народилися 
бать ки, діди, прадіди. 
Важ ливість знання свого 
роду. Традиції роду.

Учень (учениця):
 x може назвати місце народжен
ня своїх батьків;
 x називає імена бабусь і дідусів;
 x пояснює вислів “земля твого 
роду”;
 x розповідає про важливі події у 
своїй родині.

Тема 21. Моя рідня
Родинні зв’язки та їхнє 
значення.
Відповідальність за честь 
роду. Історична пам’ять 
про свій рід.

Учень (учениця):
 x розуміє значення слів “сім’я”, 
“рід”, “рідня”;
 x наводить приклади, як берегти 
і примножувати честь своєї рід
ні та роду. 

Тема 22. земля мого на-
роду
Україна – земля мого на
роду. Відповідальність за 
рідну землю.

Учень (учениця):
 x розуміє зміст слова “народ”;
 x називає столицю України;
 x називає основні символи своєї 
країни;
 x виконує духовний гімн України 
“Боже великий, єдиний…”

Теми 23-24. Духовні ба-
гатства мого народу
Ми – діти українсько
го народу. Найбільший 
скарб народу – віра в 
Бога.

Учень (учениця):
 x виконує пісні про рідну землю;
 x наводить приклади християн
ської спадщини народу (літера
тура, живопис, музика, архітек
тура тощо);
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Українська мова та піс
ня. Українська культурна 
спадщина. Пам’ять про 
загиблих за Батьківщину. 
Обов’язок оберігати та 
примножувати культурну 
спадщину народу.

 x розповідає про героїв, загиблих 
за Батьківщину (у своїй місце
вості);
 xшанує історичну й духовну 
спадщину українського народу.

Тема 25. Гостинність та 
щедрість українців
Доброзичливість. 
Щирість. Традиції гос
тинності. 

Учень (учениця):
 x розповідає про народні традиції 
гостинності;
 x наводить приклади гостинності 
та щедрості українців. 

Тема 26. Роль духовних 
провідників у житті на-
шого народу 
Духовні провідники. Жит
тя подвижників – приклад 
для наслідування.

Учень (учениця):
 x розуміє зміст поняття “духо
вний провідник народу”;
 x називає духовних провідників 
українського народу; 
 x пояснює, чому ці люди є духов
ними провідниками. 

Тема 27. великодні зви-
чаї в українській родині
Підготовка до Велико
дня.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що таке піст;
 x розповідає про підготовку роди
ни до свята Воскресіння Хрис
тового (Великодня).

Тема 28. воскресіння 
Христове – найбільше 
християнське свято 
Перемога життя над смер
тю.

Учень (учениця):
 x переповідає біблійну оповідь 
про Воскресіння Христове;
 x розповідає, як християни віта
ються в день Воскресіння Хрис
тового.

Тема 29. Роль жінки у 
житті народу
Жінка – мати, подруга, 
сестра, бабуся. Жінка – 
мудра вихователька мо
лодого покоління. 

Учень (учениця):
 x пояснює роль жінки в житті на
роду;
 x переповідає біблійну оповідь 
про відвагу жінокмироносиць;
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Святі жінкимироносиці.  x наводить приклади жертовнос
ті жінок та пояснює їх роль у 
житті.

Тема 30. славетні укра-
їнські роди

Учень (учениця):
 x називає найславніші українські 
імена;
 x пояснює, чому до цих людей 
шанобливо ставляться в україн
ському суспільстві.

Тема 31. Узагальнюваль-
ний урок
Дружна родина, добра 
дитина – щасливий на
род, церква і держава.

3 клас

Прагну робити добро

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст навчального 
матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

Розділ І. З РАДІСТю ТВОРиМО ДОБРО

Тема 1. вступ

Тема 2. Добро від Бога
Світ, сповнений Божої 
любові. Прояви добра у 
нашому житті. Злагода 
між людьми – це прояв 
Божої любові.

Учень (учениця):
 x розуміє, що джерелом добра є 
Бог;
 x наводить приклади проявів до
бра у житті людини;
 x розуміє, що добрі вчинки є слу
жінням людям і проявом бого
подібності; 
 x пояснює, що добрі вчинки є 
результатом любові до Бога та 
людей.
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Тема 3. людина – вінець 
Божого творіння
Людина – образ і подо
ба Божа. Людина – най
досконаліша істота на 
Землі. Індивідуальність 
людини.

Учень (учениця):
 x розуміє значення слів “образ 
Божий”, “подоба Божа”;
 x пояснює, чому людина є вінцем 
Божого творіння.

Тема 4. Дари Божі для 
людини
Світ – Божий дар лю
дині. Покликання лю
дини – берегти та при
множувати красу Божого 
творіння.

Учень (учениця):
 x пояснює, чому світ є Божим да
ром людині;
 x усвідомлює, що всі Божі дари – 
це блага, а не особиста влас
ність;
 x наводить приклади дбайливого 
ставлення до довкілля.

Тема 5. завдання люди-
ни у світі
Творити добро для себе 
та для інших. Оберіга
ти, примножувати Божі 
дари. Працювати на бла
го інших людей.

Учень (учениця):
 x пояснює, яке завдання людини 
у світі;
 x розуміє важливість праці у жит
ті людини;
 x наводить приклади добрих 
справ для інших. 

Тема 6. Покликання лю-
дини
Покликання людини до 
досконалості. Жити в 
гармонії зі світом та з 
Богом. 

Учень (учениця):
 x розуміє, що таке покликання;
 x розповідає про різні покликан
ня;
 x усвідомлює своє покликання до 
щасливого життя. 

Тема 7. Право людини 
на вибір
Право людини робити 
вибір. Відповідальність 
людини за вибір. Божа 
пересторога перед вибо
ром.

Учень (учениця):
 x розуміє потребу вільного вибо
ру та усвідомлює відповідаль
ність за нього;
 x розповідає про батьківські та 
Божі перестороги задля уник
нення помилок.
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Тема 8. наслідки непра-
вильного вибору
Почуття провини. Духов
на та фізична хвороба. 

Учень (учениця):
 x розповідає біблійну історію про 
непослух перших людей;
 x розуміє наслідки неправильно
го вибору.

Тема 9. Узагальнюваль-
ний урок

Розділ ІІ. ЖиТТЄВиЙ ДОРОГОВКАЗ

Теми 10-11. заповіді 
Божі – життєвий доро-
говказ
Що таке заповідь. Де, 
коли і кому Бог дав за
повіді. Важливість запо
відей Божих.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що таке заповідь;
 x розповідає, кому і як Бог дав 
заповіді;
 x може переказати Божі заповіді.

Тема 12. Авторитет Бога 
у житті людини
Повага до власних пере
конань людини. Віра в 
Бога. Ідолопоклонство. 

Учень (учениця):
 x розуміє, що Бог – єдиний. 
 x усвідомлює, що таке кумири та 
ідоли в житті людини;
 x розуміє, що непослух Богові 
призводить до негативних на
слідків.

Тема 13. Пошана Божо-
го імені
Святість Божого імені. 
Чистота мовлення.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що ім’я Боже – 
святе;
 x розуміє потребу шанобливого 
ставлення до імен інших людей.

Тема 14. святкування 
неділі
Особливість неділі як 
прообразу свята Христо
вого Воскресіння.

Учень (учениця):
 x усвідомлює значення понять 
“свято”, “будень”; 
 x пояснює, чому християни свят
кують неділю;
 x розуміє потребу поваги до свят 
та традицій інших народів.
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Тема 15. Пошана та лю-
бов до батьків
Моральний обов’язок ді
тей перед батьками. Ви
нагорода за послух бать
кам.

Учень (учениця):
 x знає напам’ять заповідь шану
вати батька й матір;
 x усвідомлює, що це єдина запо
відь, за яку Бог обіцяє винаго
роду; 
 x пояснює, як заповідь пошани до 
батьків найкраще виконувати в 
щоденному житті. 

Тема 16. Бережемо жит-
тя
Життя як Божий дар. 
Право людини на життя. 
Відповідальність людини 
перед Богом за власне 
життя та життя інших.

Учень (учениця):
 x розуміє, що життя є найцінні
шим даром Божим людині;
 x усвідомлює, що оберігати життя 
є важливим завданням людини;
 x розуміє, що недбале ставлення 
до власного здоров’я є загрозою 
життю. 

Тема 17. Радість Різдва 
Христового
Люди радіють, що наро
дився Спаситель. Мудре
ці зі Сходу вітають Не
мовля у Вифлеємі. Цар 
Ірод намагається знищи
ти Дитятко Ісуса. 

Учень (учениця):
 x розповідає історію про переслі
дування Ісуса Іродом;
 x усвідомлює, що життя дитини – 
це життя Боже;
 x уміє поділитися радістю Різдва 
Христового з іншими. 

Тема 18. Узагальнюваль-
ний урок

Тема 19. Чистота думок 
і вчинків
Дотримання слова. Вір
ність у сімейному житті. 
Чистота думок і вчинків. 

Учень (учениця):
 x розуміє значення вірності між 
людьми;
 x усвідомлює, що вірність у сім’ї 
робить її щасливою;
 x пояснює, чому важливо дбати 
про чистоту думок і вчинків 
(“серце чисте створи в мені, 
Боже”….).
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Тема 20. власність лю-
дини
Власність матеріальна та 
інтелектуальна. 
Власність особиста, сі
мейна та суспільна.

Учень (учениця):
 x усвідомлює значення чесної 
праці;
 x розуміє особливості фізичної, 
інтелектуальної та духовної 
праці;
 x пояснює, чому чужа власність 
оберігається Богом;
 x розрізняє особисту, спільну і 
державну власність.

Тема 21. Життя у прав-
ді
Правдомовність. Неправ
диве свідчення, осуд, 
плітки, обмова.

Учень (учениця):
 x пояснює зміст поняття “правдо
мовність”;
 x наводить приклади наслідків 
неправди;
 x пояснює приказку “Краще гірка 
правда, ніж солодка брехня”;
 x розуміє, що означають осуд та 
обмова інших людей.

Тема 22. Радіємо успі-
хам ближніх
Вчимося радіти успіхам 
наших друзів, рідних. 
Заздрість руйнує взаєми
ни між друзями.

Учень (учениця):
 x розповідає про успіхи друзів;
 x усвідомлює, що батьки й Бог 
радіють нашим успіхам у на
вчанні, праці;
 x пояснює небезпеку заздрості.

Тема 23. заповідь любо-
ві
“Люби Господа, Бога 
свого…”; 
“Люби ближнього свого, 
як самого себе”.

Учень (учениця):
 x пояснює зміст Заповіді любові;
 x наводить приклади дієвої лю
бові.

Тема 24. Узагальнюваль-
ний урок

Розділ ІІІ. ШЛЯХОМ ДОБРА

Тема 25. наставники в 
житті людини

Учень (учениця):
 x пояснює, хто може бути настав
ником для інших;
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Потреба наставника в 
житті. Наставник – при
клад для наслідування.

 x усвідомлює, чому батьки є пер
шими й головними наставника
ми для дітей;
 x розуміє потребу прислухатися 
до порад старших.

Тема 26. Уміння слухати 
і почути
Уміти почути й запам’я
тати добрі поради. Ісус 
Христос вчить слухати. 

Учень (учениця):
 x розуміє важливість уміння слу
хати;
 x пояснює, що через уважність 
приходить мудрість;
 x усвідомлює важливість вико
нання волі батьків і Бога. 

Тема 27. Послідовність 
і постійність у творенні 
добра
Вибір добра. Бажання 
чинити добро. Кроки до 
добра: відвага, наполе
гливість. 

Учень (учениця):
 x розуміє, як важливо бути послі
довним і постійним у творенні 
добра;
 x наводить приклади наполегли
вості у житті.

Тема 28. витривалість, 
наполегливість і муж-
ність на шляху добра

Учень (учениця):
 x розкриває значення витривалос
ті, мужності у житті;
 x розуміє, що таке сила волі.

Тема 29. воскреслий 
Христос змінює життя 
людей

Учень (учениця):
 x розповідає історію про зустріч 
Ісуса з Хомою Невірним;
 x усвідомлює важливість сильної 
віри.

Тема 30. найдорожча, 
наймиліша матінка моя
Моя мама. Марія – мати 
Ісуса Христа. Ненька
Україна.

Учень (учениця):
 x розповідає історію святкування 
Дня матері;
 x готує вітання та подарунок для 
матері;
 x розповідає про трьох матерів 
християнської дитини.
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Тема 31. “Твори добро – 
остерігайся зла”
Прагнемо творити добро. 
Добро не очікує винаго
роди.

Учень (учениця):
 x пояснює настанову “Твори до
бро, уникай зла”;
 x обґрунтовує тезу про те, що 
справжнє добро твориться без
корисливо.

Тема 32. Узагальнюваль-
ний урок
Заповіді Божі – мораль
ний дороговказ для лю
дини.

4 клас

навчаємося мудрості

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

Розділ І. УРОКи ДОБРОТи

Тема 1. вступ

Тема 2. Живемо у до-
броті та правді
Доброта людини почи
нається з добрих думок 
і намірів. Краще гір
ка правда, ніж солодка 
брехня.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що таке правда; 
 x відрізняє правду від брехні;
 x характеризує правдиву людину;
 x наводить приклади доброти. 

Тема 3. вчимося про-
щати
Уміння прощати – важли
ва риса людини. Прощен
ня гоїть моральні рани. 
Прощення вчить нас Ісус 
Христос (“Отче наш…”).

Учень (учениця):
 x розуміє, яке значення має при
мирення через прощення;
 x розповідає історію про мило
сердного батька;
 x пояснює слова “прости нам…, 
як і ми прощаємо…”. 
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Тема 4. виявляємо ми-
лосердя
Милосердя – миле сер
це. Світ потребує нашого 
милосердя. Ісус Христос 
навчає бути милосерд
ними до ворогів. Мило
сердний самарянин. 

Учень (учениця):
 x наводить приклади милосердя 
до навколишнього світу;
 x розмірковує про байдужість у 
взаєминах між людьми;
 x наводить приклади милосердя з 
життя;
 x розповідає про милосердного 
самарянина.

Тема 5. Ділимося радіс-
тю з ближніми
Бог запрошує людину до 
радісного життя. 
Радість – невід’ємна 
риса християнина. Єван
геліє – це добра новина. 
Радість зближує людей. 

Учень (учениця):
 x називає причини радості у своїй 
сім’ї;
 x пригадує, що приносить радість 
Богові;
 x пояснює, чому Євангеліє нази
вають доброю новиною;
 x використовує слова, дії для за
охочення своїх друзів; 
 x пояснює, як радість зближує 
людей. 

Тема 6. Творимо добро
Добро матеріальне й мо
ральне. Наслідувати Іс
уса Христа у творенні 
добра. Творимо ближнім 
добро, не чекаючи вина
городи.

Учень (учениця):
 x відрізняє блага матеріальні від 
моральних і духовних;
 x пояснює, чому моральне добро 
має велике значення для люди
ни;
 x наводить приклади безкорисли
вого творення добра. 

Тема 7. вчимося ще-
дрості
“Краще давати, ніж бра
ти”. Щоби бути щедрим, 
не потрібно мати вели
ких статків. Бог дарує 
нам світ, щоб ми були 
щасливі. Вчимося щедро 
давати і щиро, з подя
кою, приймати. 

Учень (учениця):
 x усвідомлює Божу щедрість;
 x порівнює щедрість і скупість;
 x пригадує народні прислів’я та 
приказки про щедрість;
 x розповідає біблійну притчу про 
вдовину лепту. 
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практична робота: ви
готовлення подарунка 
батькам, друзям, рід
ним.

Тема 8. співчуваємо 
ближньому
Здатність співчувати має 
лише людина. Співчут
тя полегшує тягар біди. 
Співчувати ближньому – 
означає любити його, як 
самого себе.

Учень (учениця):
 x усвідомлює солідарність між 
людьми;
 x пояснює, чому розділене горе 
легше переноситься;
 x називає Заповідь любові;
 x обґрунтовує небезпеку байду
жості;
 x наводить приклади, коли бай
дужість призводить до неприєм
них наслідків. 

Тема 9. Узагальнюваль-
ний урок

Розділ ІІ. УРОКи СПРАВеДЛиВОСТІ

Тема 10. вчимося бути 
справедливими
Справедливість і чесність 
у житті. Християнська 
справедливість завжди 
поєднується з любов’ю. 
Творити справедливу 
спільноту потрібно роз
починати з себе.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що означає бути 
справедливим;
 x пояснює, чому любов важливі
ша за справедливість;
 x дотримується справедливих 
стосунків з однолітками;
 x моделює запропоновану вчите
лем життєву ситуацію із позиції 
справедливості. 

Тема 11. вчимося бути 
чесними
Радість від чесної праці. 
Вчимося чесно працюва
ти з дитинства. Злодій
ство та обман – вороги 
нашої честі. Чесність – 
це запорука справжньої 
дружби.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що Бог благослов
ляє чесну працю;
 x розуміє, що навчання повинно 
бути чесним і сумлінним;
 x обґрунтовує важливість чеснос
ті у справжній дружбі;
 x наводить приклади чесної пове
дінки у житті. 
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Тема 12. вчимося бути 
надійними та пунктуаль-
ними
Надійність як дотриман
ня обіцянки. Викона
ти обіцянку може лише 
вільна людина. Бути 
пунктуальним – означає 
вміти розпоряджатися 
своїм часом.

Учень (учениця):
 x розуміє, що означає дотриман
ня обіцянки;
 x доводить прикладами важли
вість пунктуальності (тран
спорт, початок уроків, ділові 
стосунки тощо);
 x моделює ситуацію, в якій важ
ливо бути пунктуальним та на
дійним. 

Тема 13. вчимося бути 
правдомовними
Правдомовність – невід’
єм ний складник життя 
людини. 
Правдомовність, відвага 
та милосердя – взаємо
пов’язані якості. Краса 
мови відображає красу 
людської душі. Неправ
да спотворює гармонію 
людських взаємин.

Учень (учениця):
 x усвідомлює важливість мови як 
засобу спілкування;
 x відрізняє правду від неправди;
 x розуміє, що обман – це навмис
не й свідоме спотворення прав
ди;
 x пояснює, що таке правдомов
ність;
 x моделює ситуацію, в якій по
трібно виявити правдомовність. 

Тема 14. Узагальню-
вальний урок

Розділ ІІІ. ВЧиМОСЯ ВиПРАВЛЯТи ЖиТТЄВІ ПОМиЛКи

Тема 15. вчимося ви-
правляти помилки
Потреба визнання влас
них помилок. Виправ
лення помилок – шлях 
до мудрості. Послух 
Богові, батькам, учите
лям – надійний спосіб 
уникнути помилок.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що помилятися 
властиво кожній людині;
 x розуміє, що виправлення поми
лок робить людину досвідчені
шою;
 x обґрунтовує думку про уник
нення помилок через послух 
Богові, батькам, учителям. 

Тема 16. Радіємо успі-
хам ближніх

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що означає радість 
для християн;
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Радіти успіхам ближ
ніх – це вияв любові до 
них. Заздрість як при
хована недуга людини. 
Ісус Христос – джерело 
радості. 

 x пояснює, чому радість є виявом 
любові до ближніх;
 x усвідомлює небезпеку заздрості 
у взаєминах. 

Теми 17-18. вчимо-
ся бути стриманими і 
скромними
Поміркованість у вчин
ках, розмові, розвагах 
тощо. Шляхетність стри
маної людини.
Стриманість – мораль
на чеснота християни
на. Скромність – окраса 
молодої людини. “Бог 
гордим противиться, а 
покірним дає Свою бла
годать”. 

Учень (учениця):
 x усвідомлює головні моральні 
чесноти: мужність, мудрість, 
поміркованість, справедливість;
 x характеризує стриману люди
ну;
 x пояснює, чому скромність при
крашає людину;
 x ознайомлюється з біблійною 
позицією щодо скромності та 
стриманості. 

Тема 19. вчимося бути 
миролюбними
Мир і злагода прино
сять щастя. “Блаженні 
миро творці…” Любов 
до ворогів. Ісус Христос 
наказує Петрові сховати 
меча. 

Учень (учениця):
 x розуміє значення злагоди між 
людьми;
 x наводить приклади способів 
владнати конфліктні ситуації;
 x пояснює, чому тривалого миру 
не можна досягти насильством. 

Тема 20. вчимося жалі-
ти ближніх
Співчуття до слабших.
Ворога треба жаліти, а 
не ненавидіти. Вимогли
вість до себе і поблаж
ливість до ближніх. “У 
своєму оці колоди не ви
дно, а в чужому й скал
ку бачите…”

Учень (учениця):
 x пригадує, що таке солідарність 
між людьми;
 x пояснює, як допомога слабшим 
робить нас добрішими;
 x уміє розрізнити вимогливість 
до себе та поблажливість до 
ближніх. 
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Тема 21. вчимося бути 
правдивими

Кожен наш вчинок тре
ба робити щиро. Той, 
хто навмисне спотворює 
правду, є противником
Божим. Неправдиве зви
нувачення Ісуса Христа 
в суді.

Учень (учениця):
 x пригадує, що означає бути прав
домовним; 
 x розуміє, як брехня шкодить вза
єминам між людьми; 
 x наводить приклади обману;
 x пояснює, чому правда завжди 
перемагає. 

Тема 22. вчимося бути 
терплячими й лагідними
Терплячість допомагає 
нам у досягненні мети. 
Терпляча праця вина
городжується резуль
татами. Лагідність до 
ближніх. Лагідність і 
терплячість дають люди
ні радість і спокій.

Учень (учениця):
 x усвідомлює важливість терпля
чості в досягненні мети;
 x пояснює важливість терплячості 
у навчанні;
 x доводить прикладами, що ла
гідність приносить радість у 
наше життя. 

Тема 23. Дбаємо про 
чесне ім’я
Честь і гідність людини 
як Божого образу. Збері
гати чесне ім’я – справа 
цілого життя. Збережен
ня та примноження честі 
родини, школи, держа
ви, церкви через власні 
вчинки. 

Учень (учениця):
 x розуміє, що означають слова 
“честь”, “гідність”;
 x пояснює, чому гідність людини 
походить від Бога;
 x розмірковує, чому людині треба 
дбати про чесне ім’я;
 x дбає про збереження та при
множення честі родини, шко
ли, держави, церкви власними 
вчинками.

Тема 24. Узагальню-
вальний урок

Розділ IV. УРОКи ПРАЦеЛюБНОСТІ

Тема 25. Працюємо сум-
лінно
Значення праці в житті 
людини. 

Учень (учениця):
 x усвідомлює, що здатність до 
праці дав Бог;
 x наводить приклади, коли люди
на є співтворцем Божим;
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Бог постійно працює. По
кликання людини – бути 
співтворцем Божим.

 x розповідає про значення праці у 
житті Ісуса Христа;
 x уміє розрізняти працю фізич
ну, розумову, духовну. 

Тема 26. Ділимося пло-
дами своєї праці
Плоди праці для радос
ті, а не для наживи. До
помога бідним та неміч
ним. “Пускайте свій хліб 
по водах – і він до вас 
повернеться”. 

Учень (учениця):
 x розповідає про способи допомо
ги бідним;
 x наводить приклади безкорисли
вої допомоги;
 x висловлює судження про потре
бу ділитися плодами своєї пра
ці.

Тема 27. вчимося роз-
кривати свої таланти
Кожна людина наділена 
талантами. Розвиток та
лантів – це завдання для 
кожної людини. Творимо 
натхненно, як для Бога.

Учень (учениця):
 x аргументує розвиток талантів;
 x розуміє, що кожна людина на
ділена талантами від Бога;
 x готує творчу роботу з улюбле
ної справи. 

Тема 28. Узагальню-
вальний урок

Розділ V. УРОКи БОЖОї МУДРОСТІ

Тема 29. вчимося му-
дрості
Мудрість дитини зростає 
від послуху батькам та 
вчителям. Ісус був слух
няним Небесному Отцеві 
та земним батькам.

Учень (учениця):
 x пояснює зв’язок послуху бать
кам і вчителям із набуттям муд
рості;
 x розуміє, що слухати – означає 
виконувати;
 x розповідає про послух Ісуса Бо
гові та земним батькам.

Тема 30. вчимося бути 
обачними
Кожна людина має бути 
поміркованою у вчин
ках. Обачність і обереж
ність як прояви мудрос
ті. Проявляємо обачність 
у житті.

Учень (учениця):
 x усвідомлює потребу поміркова
ності у вчинках;
 x наводить приклади обачної по
ведінки.
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Тема 31. вчимося ввіч-
ливості
Пошана та ввічливість –  
ознаки християнина.
Словом можна поранити 
і зцілити. Мова – Божий 
дар, яким треба правиль
но користуватися.

Учень (учениця):
 x усвідомлює, як шанобливо і 
ввічливо ставитися до стар
ших, молодших, ровесників;
 x наводить приклади словесного 
впливу на людину;
 x усвідомлює, що мова – це Бо
жий дар. 

Тема 32. Прагнемо бути 
мудрими
“Початок мудрості – 
страх Божий”.

Учень (учениця):
 x розуміє, що таке “страх Божий”;
 x пояснює відмінність між понят
тями “розумний” і “мудрий”;
 x наводить приклади мудрої по
ведінки.

Тема 33. Будемо напо-
легливими у пізнанні іс-
тини
Повнота істини про світ, 
людину, Бога відкри
вається у вченні Ісуса 
Христа. Пізнання істини 
робить людину щасли
вою та вільною. Істина є 
світлом життя. 

Учень (учениця):
 x розуміє, що прагнення пізнава
ти істину є Божим завданням 
людині;
 x намагається довести, що істи
на освітлює життя, а обман вво
дить людину у темряву;
 x пояснює, що означають слова 
“Ісус Христос є Істина”. 

Тема 34. вчимося при-
ймати корисні поради
Будьяка порада повин
на провадити до добра. 
“Щаслива та людина, 
що не йде на раду нечес
тивих…”

Учень (учениця):
 x пояснює, що можна давати лише 
добрі поради;
 x підтверджує прикладами, що 
батьки та вчителі є порадника
ми в житті;
 x пояснює, як приймати поради 
Божі. 

Тема 35. Узагальню-
вальний урок
Вкладай Божу мудрість 
у свої слова та вчинки.
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вивчення курсу здійснюється за навчальними посібниками: 
“Вчимося мудрості”. Навчальний посібник для учнів 4 класу (уклад.: 
І. Сіданіч, І. Гнатів, Влад (М. Аузяк)); “Вчимося мудрості”. 
Робочий зошит для учнів 4 класу (уклад.: І. Сіданіч, І. Гнатів, Влад 
(М. Аузяк)); “Хрестоматія «Зернята мудрості». Книга для класного 
та позакласного читання для учнів 1–4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів (уклад.: І. Сіданіч, І. Гнатів, Влад (М. Аузяк)); 
“Методичний посібник для вчителів початкових класів” (уклад.: 
І. Сіданіч, І. Гнатів, Влад (М. Аузяк));

“Основи християнської етики. Хочу пізнавати світ. Методичний 
посібник”, 1 клас (авт. Г. П. Добош); “Основи християнської етики. 
Живу і навчаюсь у родині. Методичний посібник”, 2 клас (авт. 
Г. П. Добош); “Основи християнської етики. Живу і навчаюсь у родині. 
Навчальний посібник”, 2 клас (авт. Г. П. Добош); робочі зошити 
“Основи християнської етики”, 1, 2, 3 класи (авт. Г. П. Добош).
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ПояснювАльнА зАПискА

Виховання фізично та соціально здорової творчої особистості є 
найактуальнішою проблемою суспільства. Традиційними цінностями 
українського народу є здоров’я та фізична досконалість. Національний 
ідеал здоров’я формувався системою національних традицій. Нині фор-
мування здорового способу життя можливе лише через впровадження 
в навчальні заклади освіти шкільного курсу “Основи здоров’я” та інте-
грацію знань про здоровий спосіб життя в базові дисципліни, .

Мета курсу “Абетка харчування” – формування первинних знань 
та навичок з основ здорового харчування як способу збереження і 
зміцнення здоров’я.

основні завдання курсу:
а) сформувати в учнів уявлення про:
 - основи раціонального та збалансованого харчування;
 - правила здорового харчування, режим харчування, добовий та 
харчовий раціон;

 - практичні аспекти впливу харчування на стан здоров’я дити-
ни;

 - властивості окремих груп харчових продуктів та їх значення 
для зміцнення здоров’я;

 - сезонне збалансоване харчування;
 - потребу поєднання смаку, кольору та зовнішнього оформлення 
страв.

б) навчити учнів:
 - аналізувати своє харчування;
 - складати свій харчовий раціон;
 - обирати групи продуктів які приносять користь здоров’ю;
 - обґрунтовано, на основі власного досвіду, пропагувати принци-
пи здорового харчування;

 - дотримуватися правил поведінки за столом.
в) сформувати в учнів свідоме ставлення до власного 

здоров’я та раціонального харчування як складника здорового 
способу життя.

Програма створена в Україні компанією соціального маркетингу 
“О ДВА” на замовлення “Нестле Україна” – безперечного лідера у 
сфері раціонального харчування у світі.
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1 клас

5 годин

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

НАВІщО ми їмО? 

1 Чого навчає курс “Абетка 
харчування”?
Поняття здорового (раці-
онального) харчування та 
його значення для збере-
ження і зміцнення здоров’я 
людини.
Раціональне харчування як 
основа правильного фізич-
ного розвитку дитини, дже-
рело енергії та поживних 
речовин.
Правила здорового харчу-
вання. 
Різні продукти харчування 
і їх роль у збереженні та 
зміцненні здоров’я. 

Учень (учениця): 
 xмає уявлення:
про здорове (раціональне) 
харчування;
про його значення для збере-
ження і зміцнення здоров’я;
про корисні продукти харчу-
вання;
 xрозуміє:
що їжа є джерелом енергії та 
поживних речовин для лю-
дини;
потребу дотримання правил 
здорового харчування;
 xдотримується правил здо-

рового харчування.

ПОВНОцІННе зДОРОВе хАРЧУВАННя

1 Поживні речовини білки, 
жири, вуглеводи, вітаміни, 
мінеральні речовини, їхні 
головні функції в організмі.
Вміст поживних речовин у 
різних продуктах.
Потреба різноманітного хар-
чування як обов’язкової 
умови збереження та зміц-
нення здоров’я.

Учень (учениця): 
 x має уявлення про групи їжі 
та роль, яку виконує кожна 
з них;
 xрозуміє:
важливість різноманітного 
хар чування;
потребу поєднання усіх груп 
продуктів як основи повно-
цінного здорового харчуван-
ня;
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 xуміє:
відбирати корисні продукти 
для харчування сім’ї;
вживати ті групи продуктів, 
що приносять користь.

Режим хАРЧУВАННя 

1 Потреба дотримання режи-
му харчування як однієї з 
головних умов зміцнення 
здоров’я. 
Основні вимоги до організа-
ції щоденного раціону хар-
чування, його різноманіт-
ність.
Поєднання продуктів. Прин-
цип дотримання балансу 
енергії. Поняття порції сто-
совно різних типів продук-
тів.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про основні вимоги до ор-
ганізації щоденного раціону 
харчування;
про різноманітність і поєд-
нання продуктів;
про час прийому та потрібну 
кількість їжі (порцію);
 xрозуміє:
важливість дотримання ре-
жиму харчування;
потребу розподілу груп їжі у 
добовому раціоні;
важливість правильного по-
єднання продуктів;
 xуміє:
визначати продукти, які 
є обов’язковими в раціоні 
учня, а вживання яких необ-
хідно обмежити;
дотримуватися режиму хар-
чування.

СмАЧНО І КОРиСНО —  
ДВА СКлАДНиКи зДОРОВОГО хАРЧУВАННя 

1 Поєднання корисного і смач-
ного в здоровому харчуван-
ні.
Органи чуття та процеси 
харчування і травлення. 
Способи поліпшення смаку 
корисних продуктів. 

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про вплив органів чуття на 
процеси харчування і трав-
лення;
про способи поліпшення сма-
ку корисних продуктів;
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естетичний вигляд їжі. 
якість продуктів: склад, 
упакування, маркування. 
Правила зберігання продук-
тів. Основні ознаки несві-
жих продуктів.
харчова залежність та її 
шкідливість для організму 
людини.
Гігієнічні правила поведінки 
за столом як вияв культури 
людини.

про найважливіші показники 
якості продуктів;
про вплив емоційної сфери 
та естетичного вигляду їжі 
на здоров’я людини;
про основні ознаки несвіжих 
продуктів;
 xрозуміє:
потребу поєднання корисно-
го і смачного в здоровому 
харчуванні;
шкідливість для організму 
харчової залежності;
доцільність гарного вигляду 
та приємного запаху їжі;
важливість споживання їжі у 
гарному настрої;
 xвиконує:
правила зберігання продук-
тів;
гігієнічні правила поведінки 
за столом.

НАРОДНІ ТРАДицІї хАРЧУВАННя 

1 Кулінарні традиції україн-
ського народу та інших на-
родів, що проживають на 
території України.
Традиційні страви україн-
ців. 
Особливості народних тра-
дицій харчування: помір-
ність, харчування за сезо-
нами, постування, перевага 
овочевих страв, святкова та 
скоромна їжа.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про українські національні 
кулінарні традиції;
про кулінарні традиції ін-
ших народів, що мешкають 
на території України;
про особливості народних 
традицій харчування;
 x усвідомлює, що національні 
традиції харчування є част-
кою національної культури 
кожного народу;
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місцеві традиції харчуван-
ня як особливість способу 
життя населення певного ре-
гіону.
Обрядовість харчування.

національні традиції харчу-
вання – складник здоров’я 
людини;
 x дотримується народних 
тра дицій харчування.

2 клас 

5 годин

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

їжА — ДжеРелО еНеРГІї, РОСТУ, зДОРОВ’я

1 Вміст поживних речовин у 
продуктах харчування та їх 
значення для здоров’я люди-
ни.
Основні групи поживних ре-
човин: білки, жири, вугле-
води, вітаміни та мінеральні 
речовини, їх функції та роль 
в організмі.
Поживні речовини, їх спів-
відношення в різних продук-
тах.
Різноманітне харчування як 
обов’язкова умова здоров’я 
та фізичної активності лю-
дини.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про вміст поживних речо-
вин у продуктах харчування 
та їх значення для здоров’я 
людини;
про основні групи пожив-
них речовин, їхні функції та 
роль в організмі;
про співвідношення пожив-
них речовин у різних групах 
продуктів;
 xусвідомлює, що:
різноманітне харчуван-
ня є обов’язковою умовою 
здоров’я та фізичної актив-
ності людини;
 x дотримується співвідно-
шення поживних речовин у 
різних продуктах.
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НАйВАжлиВІшІ ПРОДУКТи В хАРЧУВАННІ шКОляРА

1 Вибір необхідних продуктів 
харчування для підтримання 
здоров’я і нормального роз-
витку організму дитини.
Групи продуктів та їх ко-
ристь для здоров’я: молочні 
продукти; м’ясо, риба, яйця; 
каші, крупи, хліб; соки, ово-
чі, фрукти.
Правильне поєднання різних 
груп продуктів.
Потреба використання у що-
денному раціоні найважливі-
ших продуктів харчування. 
Комбінування продуктів. 
Різноманітність харчуван-
ня та його значення для 
здоров’я людини.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про користь різних продук-
тів харчування для здоров’я 
людини;
про групи продуктів та по-
живні речовини, що містять-
ся в них;
про потребу комбінування 
різних груп продуктів;
 xусвідомлює:
потребу використання у що-
денному раціоні найважливі-
ших продуктів харчування;
 xуміє:
вибирати та комбінувати 
групи продуктів, що містять 
певну кількість поживних 
речовин і є корисними для 
здоров’я.

мІй щОДеННий РАцІОН 

1 Важливість регулярного хар-
чування дитини для її фізич-
ного розвитку і здоров’я.
щоденний раціон харчуван-
ня дитини з урахуванням 
власної фізичної активності.
Раціональний розподіл що-
денного раціону між окреми-
ми прийомами їжі.
Фізіологічне значення що-
денного раціону та режиму 
харчування дитини відповід-
но до її віку.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про фізіологічне значення 
щоденного раціону та режи-
му харчування;
здоров’я і фізичний розви-
ток людини значною мірою 
залежить від якості та регу-
лярності харчування;
раціон харчування обов’яз-
ково має враховувати над-
ходження в організм такої 
кількості поживних речовин, 
яке відповідає фізичному та 
розумовому навантаженню 
дитини;
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 x усвідомлює, що важливість 
регулярного харчування для 
правильного фізичного роз-
витку і здоров’я;
 x дотримується раціональ-
ного розподілу щоденного 
раціону між окремими при-
йомами їжі.

ВОДА ТА НАПОї, їх цІННІСТь 

1 значення води для життя та 
вміння правильно її вжива-
ти.
Різні види напоїв та їх цін-
ність для здоров’я (вода + 
вітаміни = соки, компоти, 
морси; вода + мінераль-
ні речовини = столові та 
лікувально-столові води).
загальний об’єм рідини в до-
бовому раціоні, його залеж-
ність від різних чинників.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про цінність води для життя 
і здоров’я людини;
про різновиди напоїв та їх 
користь для здоров’я;
про харчову цінність різних 
напоїв;
 xусвідомлює:
потребу вживання води в до-
статній кількості;
коли і які з напоїв корисно 
вживати;
 xдотримується:
рекомендацій щодо об’єму 
води та напоїв;
доцільності вживання пев-
них напоїв залежно від різ-
них чинників.

ПРиГОщАємО ДРУзІВ 

1 Правила комбінування про-
дуктів і страв для організації 
здорового харчування.
Гармонійне поєднання сма-
ку, кольору, атмосфери, на-
строю вживання їжі.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про правила комбінування 
продуктів і страв;
про етикет та правила зу-
стрічі гостей;
про меню для святкового 
столу;
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Уміння правильно зустріча-
ти гостей та накривати свят-
ковий стіл.
Страви, які готують до свят-
кового столу.

 x усвідомлює потребу поєд-
нання смаку та кольору про-
дуктів, страв для гармоній-
ного сприйняття їжі;
 xуміє:
зустрічати гостей та накри-
вати святковий стіл;
cкладати меню для святко-
вого столу.

3 клас 

5 годин

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

мОлОКО ТА мОлОЧНІ ПРОДУКТи 

1 Різні групи продуктів хар-
чування, їх значення у хар-
човому режимі та зміцненні 
здоров’я. 
молоко – джерело сили та 
здоров’я.
Корисні властивості молока.
молоко харчує кістки та 
зуби.
Продукти, що виробляють з 
молока.
Потреба організму в молоч-
них продуктах.
Рекомендована кількість по-
рцій молочних продуктів у 
добовому раціоні дитини.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про корисні продукти харчу-
вання;
про потребу регулярного 
вживання білків;
про групи продуктів, що міс-
тять білки;
про цінність молока та мо-
лочних продуктів.
 x розуміє потребу вживання 
молока та молочних продук-
тів.
 x дотримується рекомендацій 
щодо регулярного вживання 
молока, молочних продуктів 
та необхідної кількості пор-
цій.
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зеРНОВІ ПРОДУКТи: 
хлІБНІ ВиРОБи, мАКАРОНи, КРУПи 

1 значення зернових продук тів 
як найголовнішого джерела 
енергії та корисних пожив-
них речовин (вітаміни, міне-
рали). Користь клітковини 
для дитячого організму. 
харчова цінність хліба та 
хлібобулочних виробів.
Роль макаронних та круп’я-
них виробів у раціональному 
харчуванні.
Каша – смачна і поживна 
їжа.
Розмаїття каш. Де ростуть 
каші. з чого варять каші.
Рекомендована кількість 
зернових у добовому раціоні 
дитини.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про роль вуглеводів у харчу-
ванні людини;
про цінність зернових про-
дуктів у харчовому раціоні 
людини;
 xрозуміє:
користь зернових продуктів 
для організму дитини;
потребу щоденного вживан-
ня різноманітних макарон-
них та круп’яних виробів;
 x дотримується рекомендацій 
щодо правильного вживання 
різноманітних макаронних 
виробів у харчовому раціоні 
необхідної кількості порцій.

ОВОЧІ, ФРУКТи, яГОДи –  
ДжеРелО ВІТАмІНІВ ТА мІНеРАлІВ 

1 Овочі – джерело здоров’я, 
сили, витривалості.
Фрукти та ягоди – скарбни-
ця вітамінів, мінералів та ін-
ших корисних для здоров’я 
речовин.
Роль овочів, фруктів та ягід 
у харчуванні людини.
Рекомендована кількість по-
рцій овочів та фруктів у до-
бовому раціоні дитини.
Потреба поєднання харчо-
вих продуктів рослинного і 
тваринного походження.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про харчову цінність овочів, 
фруктів і ягід;
про найпоширеніші корисні 
фрукти, овочі та ягоди;
 x розуміє користь овочів, 
фруктів та ягід для організ-
му людини.
 x дотримується рекомендацій 
щодо регулярного вживання 
овочів, фруктів та ягід у хар-
човому раціоні та необхідної 
кількості порцій.
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НезАмІННІ (ВиСОКОцІННІ) хАРЧОВІ ПРОДУКТи: 
м’яСО, ПТиця, РиБА, яйця 

1 м’ясо, риба, яйця – джерело 
білків і жирів.
Види м’ясних та рибних про-
дуктів.
жири (рослинного та тва-
ринного походження) в дитя-
чому харчуванні. їх власти-
вості та значення в добовому 
раціоні молодших школярів.
Доцільність комбінування 
м’ясних продуктів з овочами.
Потреба підтримання нор-
мальної ваги. значення фі-
зичної активності у режимі 
дня молодшого школяра для 
підтримання балансу енергії.
Рекомендована кількість по-
рції незамінних (високоцін-
них) харчових продуктів у 
добовому раціоні дитини.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про цінність продуктів, які 
містять білки та жири;
про види м’ясних та рибних 
продуктів;
 xрозуміє:
важливість вживання про-
дуктів, що містять білки та 
жири;
потребу урізноманітнення 
харчового раціону за допо-
могою високоякісних харчо-
вих продуктів;
 x дотримується рекомендацій 
щодо правильного вживання 
продуктів з високим вмістом 
білків і жирів та необхідної 
кількості порцій.

зДОРОВе хАРЧУВАННя –  
СВІДОмий ВиБІР КОжНОї люДиНи 

1 мета здорового харчуван-
ня – збереження та зміцнен-
ня здоров’я.
Правильний вибір та поєд-
нання різних продуктів за-
лежно від їхньої харчової 
цінності та власних енерго-
потреб.
Комбінування продуктів – 
основа структури здорового 
харчування. 

Учень (учениця):
 x має уявлення про правила 
здорового харчування;
 xусвідомлює, що:
від самої людини залежить 
вибір правильного харчу-
вання;
різноманітність, збалансова-
ність, помірність вживання 
усіх груп харчових продук-
тів;
 xдотримується:
правил здорового харчуван-
ня;
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Основні вимоги до органі-
зації повноцінного збалан-
сованого харчування: різно-
манітність, збалансованість, 
помірність вживання усіх 
груп харчових продуктів

рекомендацій щодо правиль-
ного вибору та поєднання 
різних продуктів та необхід-
ної кількості порцій.

4 клас 

5 годин

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ОСНОВНІ ОСОБлиВОСТІ ФУНКцІОНУВАННя ОРГАНІзмУ 
люДиНи В РІзНІ СезОНи 

1 Поняття про сезонні продук-
ти та сезонне харчування.
енергетичний баланс в орга-
нізації харчування людини.
Потреба харчування за се-
зонами та доцільність різно-
манітного вибору продуктів 
своєї географічної зони.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про сезони та сезонні про-
дукти;
про особливості сезонного 
харчування;
про енергетичний баланс в 
організмі;
про основні особливості 
функціонування організму в 
різні сезони;
 xрозуміє:
потребу харчування за сезо-
нами;
доцільність використання 
продуктів своєї географіч-
ної зони.
 x дотримується рекомендацій 
щодо харчування за сезона-
ми для підтримання енерге-
тичного балансу організму.
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хАРЧУВАННя ВОСеНи 

1 Осінні фрукти та овочі – 
джерело здоров’я.
Особливості функціонуван-
ня організму восени.
Розмаїття дарів осені.
Осінній збалансований добо-
вий раціон харчування.
Поживні властивості грибів.
їх особливе місце серед хар-
чових продуктів.
Умови зберігання овочів та 
фруктів.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про основні особливості 
функціонування організму 
восени;
про осінній збалансований 
добовий раціон харчування;
про поживні властивості гри-
бів;
 x уміє готувати овочеві са-
лати;
 xдотримується:
правил збалансованого до-
бового харчування восени;
порад щодо приготування 
овочевих страв.

хАРЧУВАННя ВзимКУ 

1 Особливості функціонуван-
ня організму взимку.
Вимоги до збалансованого 
добового раціону харчуван-
ня взимку.
Потреба вживання калорій-
них страв.
зимові свята та обрядові 
страви

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про основні особливості 
функціонування організму 
взимку;
про зимовий збалансований 
добовий раціон харчування;
 x розуміє необхідність вжи-
вання калорійних зігріваль-
них страв;
 x уміє готувати каші та гарячі 
напої;
 xдотримується:
правил збалансованого до-
бового раціону харчування 
взимку;
порад щодо приготування 
круп’яних страв та гарячих 
напоїв.
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хАРЧУВАННя НАВеСНІ 

1 Весна – час зелені.
Особливості функціонуван-
ня організму навесні.
Весняний збалансований до-
бовий раціон харчування.
Потреба вживання харчових 
продуктів, що містять вели-
ку кількість вітамінів та мі-
кроелементів.
Особливості харчування 
українців під час весняного 
постування та Великодніх 
свят.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про основні особливості; 
функціонування організму 
навесні;
про весняний збалансований 
добовий раціон харчування;
про особливості харчування 
українців під час весняного 
постування та Великодніх 
свят;
 x розуміє потребу вживання 
харчових продуктів, що міс-
тять велику кількість вітамі-
нів та мікроелементів;
 x уміє готувати вітамінні на-
пої, сирники, весняні сала-
ти;
 xдотримується:
правил збалансованого до-
бового раціону харчування 
навесні;
порад щодо вживання віта-
мінних напоїв та страв, що 
містять багато вітамінів, мі-
кроелементів.

хАРЧУВАННя ВлІТКУ 

1 Особливості функціонуван-
ня організму влітку.
літній збалансований добо-
вий раціон харчування.
Потреба максимального ви-
користання дарів літа.
Поєднання смаку, кольору 
та зовнішнього оформлення 
кожної страви.

Учень (учениця):
 xмає уявлення:
про основні особливості 
функціонування організму 
влітку;
про літній збалансований 
добовий раціон харчування;
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літні обрядові свята та фрук-
тові кошики до них.

 x розуміє потребу максималь-
ного використання літніх 
дарів природи.
 x уміє готувати напої зі сві-
жих фруктів і ягід; млинці з 
кабачків; холодний борщ;
 xдотримується:
правил збалансованого до-
бового раціону харчування 
влітку;
порад щодо приготування 
став та напоїв з літніх ово-
чів, фруктів.

вивчення курсу здіéснþºться за навчальними посібниками: 
методичні матеріали для вчителів “Абетка харчування”. 3, 4 класи 
(авт.: О. м. Ващенко, С. В. Свириденко, О. В. Чорновіл); Робочий 
зошит для учнів. 3, 4 класи (авт.: О. м. Ващенко, С. В. Свириденко, 
О. В. Чорновіл); Дидактичний матеріал – картки для учнів. 3, 4 класи 
(авт.: О. м. Ващенко, С. В. Свириденко, О. В. Чорновіл).



  

Дорога в Дивосвiт
1–4 класи

Автор

Н. Поліщук – у÷èòåëü ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, у÷è
òåëüìåòîäèñò, нàуêîâèй ñï³â
рîб³òнèê ëàбîрàòîр³ї “С³ëüñüêà 
шêîëà” Вîëèнñüêîгî îбëàñнîгî 
³нñòèòуòу ï³ñëяäèïëîìнîї ïåäà
гîг³÷нîї îñâ³òè



136

ПояснювАльнА зАПискА

Мета курсу – фîрìуâàння ñèñòåìè нàуêîâèõ знàнü, ïîгëяä³â, ïå
рåêîнàнü, яê³ зàêëàäàюòü îñнîâè â³äïîâ³äàëüнîгî òà ä³єâîгî ñòàâëåння 
äî нàâêîëèшнüîгî ïрèрîäнîгî ñåрåäîâèщà.

завдання курсу:
Навчальні: 

 � фîрìуâàòè ñèñòåìу ïî÷àòêîâèõ åêîëîг³÷нèõ знàнü, åëå
ìåнòàрнèõ уяâëåнü ³ ïîняòü ïрî îб’єêòè ³ яâèщà ïрèрîäè, 
âзàєìîзâ’язêè ³ зàëåжнîñò³ ì³ж нèìè; уì³ння, нàâè÷êè äîñë³ä
нèцüêîї òà ïрèрîäîîõîрîннîї рîбîòè;

 � ñèñòåìàòèзуâàòè уяâëåння ä³òåй ïрî ñåзîнну ïîñë³äîâн³ñòü 
зì³н у ïрèрîä³; яâèщà нåжèâîї ïрèрîäè, рîñëèннèй ³ òâàрèн
нèй ñâ³ò р³äнîгî êрàю.

 � нàäàòè у÷няì ³нфîрìàц³ю ïрî єäн³ñòü, ñèñòåìнîñò³ ïрèрîäè, 
îб’єêòèâнîї зàêîнîì³рнîñò³ яê òрîф³÷нèõ, òàê ³ ïрè÷èннî
нàñë³äêîâèõ зâ’язê³â у н³й;åñòåòè÷н³ âëàñòèâîñò³ îб’єêò³â ïрè
рîäè; ëюäèну яê ÷àñòèну ïрèрîäè, яê нàйрîзуìн³шу ³ñòîòу, 
â³ä яêîї знà÷нîюì³рîю зàëåжèòü збåрåжåння нàâêîëèшнüîгî 
ïрèрîäнîгî ñåрåäîâèщà.

Розвивальні:
 � рîзâèâàòè ëîг³÷нå ³ ïрîñòîрîâå ìèñëåння, òâîр÷у уяâу, îбрàз

нå ìîâëåння; 
 � ñïрèяòè збàгà÷åнню åìîц³йнîïî÷уòòєâîї ñфåру, ñòèìуëюâàòè 

³нòåрåñè ³ äîïèòëèâ³ñòü у ï³знàнн³ ïрèрîäнîгî äîâê³ëëя;
 � уì³ння ñïрèйìàòè нàâêîëèшн³й ñâ³ò яê гàрìîн³йнå ц³ëå.

Виховні: 
 � ñïрèяòè âèõîâàнню ëюбîâ³ äî ïрèрîäè, р³äнîгî êрàю, Бàòü

ê³âщèнè;
 � ñïрèяòè âèõîâàнню äбàйëèâîгî ñòàâëåння äî âëàñнîгî зäî

рîâ’я. 

зміст курсу ïåрåäбà÷àє îргàн³÷нå ïîєäнàння рåàë³зàц³ї нàâ÷àëü
нèõ, рîзâèâàëüнèõ ³ âèõîâнèõ зàâäàнü ïî÷àòêîâîї шêîëè шëяõîì зà
ëу÷åння у÷н³â äî рîбîòè нà åêîëîг³÷н³й ñòåжц³. Нàâ÷àëüнèй ïрîцåñ 
â³äбуâàєòüñя бåзïîñåрåäнüî у ïрèрîäнîìу ñåрåäîâèщ³: нà щîòèжнå
âèõ урîêàõ ñåрåä ïрèрîäè, урîêàõ ìèëуâàння ïрèрîäîю, åêñêурñ³
яõ, à òàêîж ÷åрåз îргàн³зàц³ю рîбîòè â êуòêу жèâîї ïрèрîäè òà нà 
нàâ÷àëüнîäîñë³äнèõ ä³ëянêàõ.
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Зì³ñò êурñу ìàêñèìàëüнî àäàïòîâàнèй äî â³êîâèõ ³нòåрåñ³â, ìîж
ëèâîñòåй òà îñîбëèâîñòåй ìîëîäшèõ шêîëяр³â. В³н ì³ñòèòü зàâäàння, 
щî ñïрèяюòü рîзâèòêу ìèñëåння äèòèнè, ñïîñòåрåжëèâîñò³, ñàìîñò³й
нîñò³, àêòèâнîñò³; âèрîбëåнню åëåìåнòàрнèõ уì³нü, нåîбõ³äнèõ äëя 
ïîñèëüнîї у÷àñò³ у ñîц³àëüнîêîрèñнèõ ñïрàâàõ; âрàõîâує ïîòрåбè äè
òèнè â êîìун³êàц³ї, äîñë³äнèцòâ³ нàâêîëèшнüîгî ñåрåäîâèщà, õуäîж
нüîìу âèрàжåнн³ ñâîїõ ïî÷уòò³â. Дëя цüîгî âèêîрèñòîâуюòüñя òåõ
нîëîг³ї îñîбèñò³ñнîрîзâèâàëüнîгî ñïряìуâàння; ïр³îрèòåò нàäàєòüñя 
³грîâèì ìåòîäèêàì; ïîшуêîâîäîñë³äнèцüê³й ä³яëüнîñò³. Д³òè зàнурю
юòüñя у ñèòуàц³ю ïåршîâ³äêрèâà÷à, âîнè ñïîñòåр³гàюòü, ïîр³âнююòü, 
äîñë³äжуюòü нàâêîëèшнє ñåрåäîâèщå, ïåрåâ³ряюòü нàрîäн³ ïрèêìå
òè. Чåрåз ñèñòåìнå ïрîâåäåння урîê³â ñåрåä ïрèрîäè нà åêîëîг³÷н³й 
ñòåжц³ рåàë³зуєòüñя ìåòîäîëîг³я ñу÷àñнîї îñâ³òè – ф³ëîñîф³я åêîëî
г³÷нîгî рåàë³зìу, îñнîâнà ³äåя яêîї ïîëягàє â òîìу, щî ³ñòèнн³ñòü нà
шèõ знàнü ïрî ä³йñн³ñòü ìè ï³знàєìî ëèшå â бåзïîñåрåäн³й âзàєìîä³ї 
з äîâê³ëëяì.

орієнтовна  
світоглядно-виховна та навчальна тематика  

і провідні завдання кожного року
Прîòягîì першого ³ другого рîêу нàâ÷àння ä³òè îïрàцüîâуюòü 

рîзä³ëè “Вñòуï”, “Оñ³нü òâîрèòü äèâà”, “Зèìà â÷èòü ³ рîзâàжàє”, 
“Вåñнà â³äêрèâàє òàєìнèц³” òà îòрèìуюòü ïåршî÷åргîâ³ уяâëåння ³ 
ïîняòòя ïрî îñнîâн³ îñîбëèâîñò³ ³ â³äì³ннîñò³ ï³р рîêу â äàн³й ì³ñ
цåâîñò³. Прè цüîìу у÷н³ ïîñòуïîâî äîõîäяòü âèñнîâêу, щî ñåзîнн³ 
зì³нè у нåжèâ³й ïрèрîä³, жèòòя рîñëèн ³ òâàрèн âïëèâàюòü нà ïрàцю 
ëюäèнè. Сåзîннèй òà êрàєзнàâ÷èй ïрèнцèïè є îñнîâàìè ïîбуäîâè нà
â÷àëüнîї ïрîгрàìè “Дîрîгà â äèâîñâ³ò” у ïåршîìу ³ äругîìу êëàñàõ.

Зàâäàння êурñу “Дîрîгà â äèâîñâ³ò” у третьому êëàñ³ ïîëягà
юòü у òîìу, щîб ïîгëèбèòè òà узàгàëüнèòè знàння у÷н³â ïрî жèâу ³ 
нåжèâу ïрèрîäу, îòрèìàн³ нèìè у ïåршîìу ³ äругîìу êëàñàõ, ñèñòå
ìàòèзуâàòè уяâëåння ä³òåй ïрî ñåзîнну ïîñë³äîâн³ñòü зì³н у ïрèрîä³; 
фîрìуâàòè åëåìåнòàрн³ знàння ïрî ïрèрîäу яê ñåрåäîâèщå жèòòя жè
âèõ îргàн³зì³â; рîзуì³ння єäнîñò³, ñèñòåìнîñò³ ïрèрîäè, îб’єêòèâнîї 
зàêîнîì³рнîñò³ яê òрîф³÷нèõ, òàê ³ ïрè÷èннîнàñë³äêîâèõ зâ’язê³â у 
н³й; у äîñòуïн³й äëя рîзуì³ння ìîëîäшèìè шêîëярàìè фîрì³, ïî
êàзàòè âзàєìîзâ’язêè ì³ж ïрèрîäîю ³ ëюäèнîю ³, рàзîì з òèì, б³ëüш 
äîêëàäн³шå знàйîìèòè у÷н³â з îõîрîнîю ïрèрîäè ñâîєї ì³ñцåâîñò³, 
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нàâ÷èòè êîрèñòуâàòèñя ïрèëàäàìè ïрèрîäîäîñë³äнèêà: ë³н³йêîю, ру
ëåòêîю, êîìïàñîì, òåрìîìåòрîì, гнîìîнîì, фëюгåрîì, àнåìîìåòрîì. 

В îñнîâу ïрîгрàìè четвертого рîêу нàâ÷àння ïîêëàäåн³ ñå
зîннèй, êрàєзнàâ÷èй òà бàòüê³âщèнîзнàâ÷èй ïрèнцèïè. Нà îñнîâ³ 
âèâ÷åння ïрèрîäè р³äнîгî êрàю, шëяõîì ïîр³âняння òà з³ñòàâëåн
ня ä³òè îзнàйîìëююòüñя з îñнîâнèìè åêîñèñòåìàìè б³îñфåрè, бàгàò
ñòâîì рîñëèннîгî ³ òâàрèннîгî ñâ³òу, îòрèìуюòü уяâëåння ïрî îб’єêòè 
ïрèрîäнîзàïîâ³äнîгî фîнäу р³äнîгî êрàю. Дî ïрîгрàìè âêëю÷åнî 
òåìè, щî àêòèâ³зуюòü ïрàгнåння îñîбèñòîñò³ äî зäîрîâîгî ñïîñîбу 
жèòòя яê îñнîâè збàëàнñîâàнîї ñèñòåìè “Люäèнà – äîâê³ëëя”.

У ïрîцåñ³ рîбîòè ä³òè зàëу÷àюòüñя äî у÷àñò³ у Вñåуêрàїнñüêîìу 
êîнêурñ³ шêîëяр³â òà у÷н³âñüêîї ìîëîä³ “М³й р³äнèй êрàй, ìîя зåìëя”, 
êîнêурñ³ “Джì³ëü òà бäж³ëêà”; ïрèрîäîîõîрîннîïрîïàгàнäèñòñüê³й 
àêц³ї “Пòàõ рîêу”, ïрèрîäîîõîрîннèõ зàõîäàõ: “Яëèнêà”, “Сèнè÷
êà”, “Бåрåзîâèй ïëà÷”, “Мàõàîн”, “Мурàшêà” òîщî. 

Прîгрàìà ³нòåгрує åêîëîг³÷н³ знàння â îñâ³òн³й ïрîñò³р уñ³õ нà
â÷àëüнèõ ïрåäìåò³â ³нâàр³àнòнîї ñêëàäîâîї Тèïîâèõ нàâ÷àëüнèõ ïëà
н³â. 

Прîгрàìà рîзрàõîâàнà нà 4 рîêè âèâ÷åння з рîзрàõунêу 35 гîäèн 
нà р³ê. 
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Перший рік навчання

1 клас

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВСТУП

4 Прèрîäà. Об’єêòè ïрèрîäè 
³ îб’єêòè, щî нå нàëåжàòü 
äî ïрèрîäè. Жèâà ³ нåжè
âà ïрèрîäà. Оñнîâн³ îзнà
êè жèâîї ïрèрîäè: äèõàн
ня, нàрîäжåння, жèâëåння, 
зì³нюâàн³ñòü, рîзìнîжåння, 
â³äìèрàння. Р³знîìàн³òн³ñòü 
жèâèõ îргàн³зì³â у ïрèрîä³. 
Нåîбõ³äн³ñòü ïрèрîäè äëя 
ëюäèнè. Оõîрîнà ïрèрîäè. 
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � В³äêрèòòя ìàршруòу åêî

ëîг³÷нîї ñòåжêè “Еêîëîг³÷нå 
ì³ñòå÷êî Дèâîñâ³ò”.
 � Еêñêурñ³ї äî åêîëîгîнà

òу рàë³ñòè÷нîгî цåнòру, ñàäу, 
ë³ñу, ïàрêу, нàâ÷àëüнîäî
ñë³äнîї зåìåëüнîї ä³ëянêè, 
êрàєзнàâ÷îгî ìузåю òîщî.
 � Вèñòàâêà êнèг “Нàшà 

äружбà з ïрèрîäîю”.

Учень (учениця): 
 x має уявлення ïрî îñнîâн³ 
îзнàêè жèâîї ïрèрîäè: âñå 
жèâå äèõàє, нàрîäжуєòüñя, 
жèâèòüñя, зì³нюєòüñя, рîз
ìнîжуєòüñя, âìèрàє;
 x висловлює судження:
ïрî нåîбõ³äн³ñòü ïрèрîäè 
äëя ëюäèнè;
ïрî нåîбõ³äн³ñòü îõîрîнè 
ïрèрîäè; 
 x уміє:
âèä³ëяòè у ïрèрîäнîìу ñå
рåäîâèщ³ îб’єêòè жèâîї ³ нå
жèâîї ïрèрîäè; 
рîзр³зняòè îб’єêòè ïрèрîäè ³ 
îб’єêòè, щî нå нàëåжàòü äî 
ïрèрîäè;
 x наводить приклади жèâèõ 
³ нåжèâèõ ïрèрîäнèõ îб’єê
ò³â;
 x засвоює òàê³ òåрì³нè (ïî
няòòя): “ïрèрîäà”, “ïрèрîäà 
жèâà ³ нåжèâà”.

ОСіНь ТВОРиТь ДиВа

9 Оñ³нн³ зì³нè у нåжèâ³й ïрè
рîä³. Грàєìî â бàрâè, зâуêè, 
ïàõîщ³ îñåн³. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення:
ïрî îñнîâн³ îзнàêè îñåн³;
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Нàрîäн³ ïрèêìåòè зàâбà÷åн
ня îñ³ннüîї ïîгîäè. 
Оñ³нн³ яâèщà â жèòò³ рîñ
ëèн – рîзцâ³÷уâàння ëèñòя, 
âèзр³âàння ³ ïîшèрåння нà
ñ³ння. Лèñòîïàäнèй êàрнà
âàë. Оñ³нн³ ñàäîâ³ êâ³òè.
Оñ³нн³ зì³нè у жèòò³ òâàрèн: 
â³äë³ò ïåрåë³òнèõ òà ï³äгî
òîâêà äî зèìè îñ³ëèõ ïòàõ³â; 
ïî÷àòîê ñïëя÷êè у ïëàзун³â, 
зåìнîâîäнèõ, зâ³р³â; îñîбëè
âîñò³ зèì³âë³ êîìàõ. 
Оñîбëèâîñò³ ïîâåä³нêè äî
ìàшн³õ òâàрèн âîñåнè. Яê 
òâàрèнè ñï³ëêуюòüñя îäèн з 
îäнèì. 
Прàця ëюäåй âîñåнè – зб³р 
урîжàю, âèñ³âàння îзèìèõ 
зåрнîâèõ.
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � Еêñêурñ³ї äî êâ³òнèêà, 

ñàäу, нà îâî÷åâу ä³ëянêу 
äëя âèяâëåння îзнàê îñåн³ â 
ïрèрîä³.
 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî

äîю “Бàрâè îñåн³”. 
 � Вèгîòîâëåння гîä³âнè÷îê.
 � Прîâåäåння òруäîâèõ äå

ñàнò³â з уïîряäêуâàння òå
рèòîр³ї нàâêîëî нàâ÷àëüнîгî 
зàêëàäу.
 � Сêëàäàння гåрбàр³ю îñ³н

нüîгî ëèñòя, êîëåêц³ї ïëîä³â 
р³знîìàн³òнèõ рîñëèн.
 � Збèрàння ïëîä³â ³ нàñ³н

ня äèêîрîñëèõ òà гîрîäн³õ 
рîñëèн äëя ï³äгîä³âë³ ïòàõ³â 
узèìêу.

ïрî ïрè÷èнè рîзцâ³÷уâàння 
ëèñòя;
ïрî ïрè÷èнè ³ знà÷åння ëèñ
òîïàäу;
 x висловлює судження:
ïрî зâ’язîê ñåзîннèõ зì³н з³ 
зìåншåнняì ÷è зб³ëüшåнняì 
äня ³ нî÷³, ïîëîжåнняì Сîн
ця нà нåбîñõèë³, йîгî àêòèâ
н³ñòю;
ïрî знà÷åння ³ ïрè÷èнè îñ³н
н³õ ïåрåëüîò³â ïòàõ³â;
 x розрізняє на рівні уявлень:
ìåòåîрîëîг³÷нå яâèщå “òу
ìàн”;
р³зн³ фîрìè îïàä³â: äîщ, 
ñн³г;
 x уміє:
âèêîрèñòîâуâàòè äåяê³ ì³ñ
цåâ³ îзнàêè зàâбà÷åння ïî
гîäè;
зàгîòîâëяòè ïрèрîäнèй ìà
òåр³àë (шèшêè, жîëуä³, êà
шòàнè), зàñушуâàòè ëèñòя 
äëя àïë³êàц³й;
збèрàòè нàñ³ння êâ³òêîâèõ 
рîñëèн;
 x наводить приклади: 
äåяêèõ ì³ñцåâèõ îзнàê зàâбà
÷åння îñ³ннüîї ïîгîäè;
îñ³нн³õ ñàäîâèõ êâ³ò³â;
 x коротко характеризує ñòàн 
îñ³ннüîї ïîгîäè.
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 � Кîнêурñ ìàëюнê³â “Прèн
цåñà Оñ³нü”. 
 � Еêîëîг³÷нà грà “Рîзìîâè 

з êâ³òàìè”.
 � Сïîñòåрåжåння зà ñâ³й

ñüêèìè òâàрèнàìè. 

ЗиМа ВЧиТь і РОЗВаЖає

10 Ознàêè зèìè â ïрèрîä³. Вè
ïàäàння ñн³гу. Зàìåрзàння 
âîäîйì.
Оñîбëèâîñò³ жèòòя рîñëèн 
узèìêу (ñòàн ñïîêîю у ëèñ
òянèõ ³ òрàâ’янèñòèõ рîñ
ëèн; ïрèñòîñуâàння äî зèìè 
õâîйнèõ рîñëèн; ê³ìнàòн³ 
рîñëèнè âзèìêу; ïåрåäâåñня
нà зàñìàгà у âåрбè ³ ëèïè). 
Зèìîâ³ яâèщà у òâàрèннîìу 
ñâ³ò³. Зèìую÷³ ïòàõè р³äнîгî 
êрàю. В÷èìîñя буòè äîбрè
ìè. Оõîрîнà ïòàõ³â узèìêу. 
Уìîâè жèòòя зâ³р³â узèìêу. 
Оõîрîнà зâ³р³â. Пîâåä³нêà 
äèêèõ òà ñâ³йñüêèõ òâàрèн 
узèìêу. 
Крîë³. Зàйц³. Сï³ëüн³ òà â³ä
ì³нн³ рèñè. 
Оñîбëèâîñò³ ñåзîннîї ïрàц³ 
ëюäåй у зèìîâèй ïåр³îä. 
Уòрèìàння ñâ³йñüêèõ òâà
рèн у фåрìåрñüêèõ гîñïî
äàрñòâàõ, рîбîòà нà ïîëяõ, 
у ìàйñòåрняõ.
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � Еêñêурñ³ї нà шê³ëüнå 

ïîäâ³р’я, у ïàрê, äî ñàäу, 
äëя âèяâëåння îзнàê зèìè у 
ïрèрîä³.

Учень (учениця): 
 x має уявлення:
ïрî îñнîâн³ îзнàêè зèìè;
ïрî äåяê³ îñîбëèâîñò³ жèòòя 
òâàрèн ³ рîñëèн узèìêу;
ïрî îñîбëèâîñò³ ïрàц³ ëюäåй 
узèìêу;
 x уміє:
âèзнà÷àòè ïîрè рîêу зà ñå
зîннèìè îзнàêàìè;
ïрîâîäèòè нàйïрîñò³ш³ ìåòå
îрîëîг³÷н³ ñïîñòåрåжåння;
ïрîâîäèòè нàйïрîñò³ш³ фå
нîëîг³÷н³ ñïîñòåрåжåння; 
âèêîрèñòîâуâàòè äåяê³ ì³ñ
цåâ³ îзнàêè зàâбà÷åння ïî
гîäè;
äîгëяäàòè зà òâàрèнàìè, щî 
жèâуòü у êуòî÷êу жèâîї ïрè
рîäè;
ïîëèâàòè ê³ìнàòн³ рîñëèнè;
ïрîâîäèòè ïîñèëüну ïрèрî
äîîõîрîнну рîбîòу.
 x наводить приклади: 
нàйïîшèрåн³шèõ ïрåäñòàâ
нèê³â рîñëèннîгî ñâ³òу ñâîєї 
ì³ñцåâîñò³;
äåяêèõ ê³ìнàòнèõ рîñëèн 
êуòêà жèâîї ïрèрîäè ³ зèìî
âîгî ñàäу;
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 � Еêñêурñ³я â ïрèрîäу äëя 
рîзêрèòòя îñîбëèâîñòåй 
жèòòя рîñëèн узèìêу.
 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî

äîю “Зèìîâ³ ïîрòрåòè äå
рåâ”. 
 � Дîгëяä ³ ñïîñòåрåжåння 

зà ê³ìнàòнèìè рîñëèнàìè у 
êуòî÷êу жèâîї ïрèрîäè.
 � Рîзâ³шуâàння гîä³âнèцü 

òà ï³äгîä³âëя зèìую÷èõ ïòà
õ³â.
 � Сïîñòåрåжåння зà ïòàõà

ìè б³ëя гîä³âнèц³.
 � Еêñêурñ³я äî фåрìåрñüêî

гî гîñïîäàрñòâà. Сïîñòåрå
жåння зà êрîëяìè. 

нàйïîшèрåн³шèõ ïрåäñòàâ
нèê³â òâàрèннîгî ñâ³òу ñâîєї 
ì³ñцåâîñò³.
äåяêèõ ñ³ëüñüêîгîñïîäàр
ñüêèõ ïрîфåñ³й;
 x коротко характеризує îñîб
ëèâîñò³ ñåзîннîї ïрàц³ ëюäåй 
у зèìîâèй ïåр³îä.

ВЕСНа ВіДКРиВає ТаєМНиці

12 Ознàêè âåñнè у нåжèâ³й 
ïрèрîä³. Прè÷èнè зì³н у 
ïрèрîä³ з нàñòàнняì âåñнè. 
Вåñнянà ïîгîäà. Уòâîрåння 
рîñè. 
Вåñнянå ïрîбуäжåння у жè
â³й ïрèрîä³. Пî÷àòîê ñîêî
руõу. Бубняâ³ння брунüîê, 
âèõ³ä ìîëîäîгî ëèñòя. Пåр
âîцâ³òè. 
Прèñòîñуâàння рàннüîâåñ
нянèõ рîñëèн äî нåñïрèяò
ëèâèõ уìîâ жèòòя.
цâ³ò³ння рîñëèн. Рîзìàїòòя 
êîëüîр³â у ïрèрîä³. Знà÷åн
ня êâ³ò³â у жèòò³ ëюäèнè. 
Кâ³òêîâèй гîäèннèê. Оõî
рîнà рîñëèн âåñнîю. 
Вåñнян³ яâèщà â жèòò³ òâà
рèн. Кîìàõè нàâåñн³.

Учень (учениця): 
 x має уявлення:
ïрî îзнàêè âåñнè у нåжèâ³й ³ 
жèâ³й ïрèрîä³;
ïрî îзнàêè ñîêîруõу;
ïрî знà÷åння рîñëèн у ïрè
рîä³ òà жèòò³ ëюäèнè;
 x висловлює судження:
ïрî îñîбëèâîñò³ âåñнянîї ïî
âåä³нêè äèêèõ òà ñâ³йñüêèõ 
òâàрèн;
ïрî знà÷åння êâ³òу÷èõ рîñ
ëèн у жèòò³ ëюäèнè; 
 x уміє:
âèрîщуâàòè рîñëèнè нà 
нàâ÷àëüнîäîñë³äн³й ä³ëян
ц³ шêîëè ³ â êуòî÷êу жèâîї 
ïрèрîäè, äîгëяäàòè зà нèìè;
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Зì³нè у ïîâåä³нц³ îñ³ëèõ 
ïòàõ³â. 
Вåñнян³ ïåрåëüîòè. Сï³âàê 
ïàрêу – зябëèê. Пòàшåня
òà – зëåòêè. Прàâèëà ïîâå
ä³нêè у âåñнянîìу ïàрêу.
Вåñнян³ зì³нè у жèòò³ зâ³р³â. 
Оñîбëèâîñò³ âåñнянîї ïîâå
ä³нêè у ìåшêàнц³â âîäîйì. 
Оõîрîнà òâàрèн âåñнîю.
Прàця ëюäåй у ñ³ëüñüêîìу 
гîñïîäàрñòâ³ âåñнîю. Вèñà
äжуâàння êуëüòурнèõ рîñ
ëèн. Оñîбëèâîñò³ äîгëяäу 
зà ñâ³йñüêèìè òâàрèнàìè нà
âåñн³. Прîâåäåння âåñнянèõ 
рîб³ò у ñàäàõ, нà гîрîäàõ.
Зàâäàння äëя ñïîñòåрåжåнü 
нà ë³òî.
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � Еêñêурñ³ї â ñàä, ïàрê, 

ë³ñ, нà шê³ëüнå ïîäâ³р’я äëя 
âèяâëåння îзнàê âåñнянî
гî ïрîбуäжåння ïрèрîäè: 
“Рîзâ³äêà ï³р рîêу”, “Прî
êèäàюòüñя äåрåâà”.
 � Рîбîòà нà нàâ÷àëüнî

äîñë³äн³й ä³ëянц³ шêîëè. 
Вèñàäжуâàння рîñëèн.
 � Сâяòîрîзâàгà “Пòàшîê 

âèêëèêàю з òåïëîгî êрàю”.
 � Прàêòè÷нà рîбîòà “Дî

гëяä зà ê³ìнàòнèìè рîñëè
нàìè нàâåñн³”.
 � Прàêòè÷нà рîбîòà “П³ä

гîòîâêà нàñ³ння äî ñ³âбè. 
Сïîñîбè ïрîрîщуâàння нà
ñ³ння”. 

 x наводить приклади: 
äåяêèõ рàннüîêâ³òу÷èõ рîñ
ëèн;
нàйïîшèрåн³шèõ ïрåäñòàâ
нèê³â рîñëèннîгî ñâ³òу ñâîєї 
ì³ñцåâîñò³;
ê³ìнàòнèõ рîñëèн êуòêà жè
âîї ïрèрîäè ³ зèìîâîгî ñàäу;
äåяêèõ ë³êàрñüêèõ рîñëèн 
ñâîєї ì³ñцåâîñò³;
нàйïîшèрåн³шèõ ïрåäñòàâ
нèê³â òâàрèннîгî ñâ³òу р³ä
нîгî êрàю;
 x коротко характеризує ïрè
ñòîñуâàння рàннüîâåñнянèõ 
рîñëèн äî нåñïрèяòëèâèõ 
уìîâ жèòòя.
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 � Прàêòè÷нà рîбîòà “Яê нà
рîäжуєòüñя ìåòåëèê”. 
 � Сïîñòåрåжåння зà ì³ñцå

âèìè êâ³òу÷èìè рîñëèнàìè 
зà р³знèõ ïîгîäнèõ уìîâ.
 � Тâîр÷à рîбîòà “Прèâ³òàн

ня äëя Вåñнè”. 
 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî

äîю “Дå жèâуòü êîëüîрèн
êè”.

Другий рік навчання

2 клас

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу 

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВСТУП

3 Прèрîäà – äжåрåëî êрàñè, 
òàєìнèцü ³ зàгàäîê. Прèрî
äà – ä³ì òâàрèн ³ рîñëèн. 
Еêîëîг³÷н³ зâ’язêè ì³ж жè
âîю ³ нåжèâîю ïрèрîäîю, 
âñåрåäèн³ жèâîї ïрèрîäè, 
ïрèрîäîю ³ ëюäèнîю.
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòîрîзâàгà 

“Мîя ñòåжèнà â р³äн³ì 
êрàї”.
 � Еêñêурñ³я â ïрèрîäу äëя 

îзнàйîìëåння з ñåрåäîâèщåì 
³ñнуâàння жèâèõ îргàн³зì³â.

Учень (учениця): 
 x має уявлення:
ïрî ïрàâèëà åêîëîг³÷нî äî
ц³ëüнîї ïîâåä³нêè у ïрèрîä
нîìу ñåрåäîâèщ³;
ïрî р³знîâèäè êрàñè ïрèрî
äè: êрàñà зîрîâà; êрàñà зâу
ê³â, ïàõîщ³â, ñìàê³â; êрàñà 
òàêòèëüнà;
ïрî äåяê³ ïрèñòîñуâàння òâà
рèн äî уìîâ нàâêîëèшнüîгî 
ïрèрîäнîгî ñåрåäîâèщà;
ïрî знà÷åння äëя ïрèрîäè ³ 
ëюäèнè òàêèõ ñèñòåìàòè÷
нèõ груï òâàрèн, яê ê³ëü÷àñò³ 
÷åрâè (нà ïрèêëàä³ äîщîâî
гî ÷åрâ’яêà); ÷ëåнèñòîнîг³ 
(êîìàõ, щî є у нàйбëèж÷îìу 
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 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî
äîю “Мàнäр³âêà у ñâ³ò êрà
ñè”.
 � Еêîëîг³÷нà грà “Дîòèê”.

îòî÷åнн³); ïòàõè, ññàâц³ äèê³ ³ 
ñâ³йñüê³, щî є у нàâêîëèшнüî
ìу ñåрåäîâèщ³ ³ õàрàêòåрн³ 
äëя ïрèрîäè р³äнîгî êрàю;
 x уміє:
â³äгуêуâàòèñя нà ïрîяâè ïрå
êрàñнîгî у ïрèрîä³;
âèрàжàòè ñâîї åìîц³ї â³ä 
ñï³ëêуâàння з ïрèрîäîю;
ñïîñòåр³гàòè зà îб’єêòàìè 
жèâîї ³ нåжèâîї ïрèрîäè;
ïîр³âнюâàòè й узàгàëüнюâà
òè âëàñн³ ñïîñòåрåжåння;
îц³нюâàòè ñâîї â÷èнêè òà 
â÷èнêè ³ншèõ у ïрèрîäнîìу 
ñåрåäîâèщ³;
 x має уявлення:
ïрî âзàєìîзâ’язêè жèâîї ³ 
нåжèâîї ïрèрîäè;
ïрî îñнîâн³ îб’єêòè нåжèâîї 
ïрèрîäè, їõн³ âëàñòèâîñò³ òà 
ñòàнè, знà÷åння äëя жèâèõ 
³ñòîò, ëюäåй;
 x наводить приклади:
åêîëîг³÷нèõ зâ’язê³â: ì³ж 
жèâîю ³ нåжèâîю ïрèрîäîю, 
âñåрåäèн³ жèâîї ïрèрîäè, 
ïрèрîäîю ³ ëюäèнîю;
äбàйëèâîгî ñòàâëåння äî 
îб’єêò³â нåжèâîї ïрèрîäè.

ОСіНь ТВОРиТь ДиВа 

8 Ознàêè îñåн³ у ïрèрîä³. Пî
õîëîäàння, зìåншåння ñâ³ò
ëîâîгî äня. 
Уяâëåння ïрî ïîгîäу. Оñ³н
н³й äîщ. Знà÷åння âèâ÷åння 
ñòàну ïîгîäè äëя ëюäèнè òà 
гàëузåй ñуñï³ëüнîгî гîñïî
äàрñòâà. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення про:
îñîбëèâîñò³ îñ³ннüîї ïîгîäè;
ñïîñîбè ïîшèрåння нàñ³ння 
рîñëèн;
знà÷åння рîñëèн у ïрèрîä³ 
òà жèòò³ ëюäèнè;
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П³äгîòîâêà рîñëèн äî зèìè. 
Вèзр³âàння нàñ³ння, ñïîñîбè 
ïîшèрåння нàñ³ння. Оñ³ннє 
цâ³ò³ння ì³ñцåâèõ рîñëèн 
(нà ïрèêëàä³ âåрåñу, ïèж
ìè). Зîëîòà îñ³нü. Рîзцâ³÷у
âàння îñ³ннüîгî ëèñòя. Оñ³нü 
у òâîрàõ, ïèñüìåннèê³â, õу
äîжнèê³â, ìузèêàнò³â.
П³äгîòîâêà òâàрèн äî зèìè. 
Зì³нè у ïîâåä³нц³ ïòàõ³â: шïà
ê³â, гуñåй, гîрîбц³â, гîëуб³â, 
гîрëèцü. В³äë³ò ïòàõ³â у âè
р³й. Пîяâà âåëèêîї ê³ëüêîñò³ 
îñ³ëèõ ïòàõ³â б³ëя ëюäñüêèõ 
îñåëü (âîрîн, гàëîê, ñîрîê, 
грàê³â, ñèнè÷îê, äяòë³â). 
Тâàрèнè й рîñëèнè – ïрî
гнîñòèêè ïîгîäè. 
Оñ³нн³ ñ³ëüñüêîгîñïîäàрñüê³ 
рîбîòè нà нàâ÷àëüнîäîñë³äн³й 
ä³ëянц³. Зб³р урîжàю. Оâî÷å
â³ рîñëèнè: êàрòîïëя, буряêè, 
ìîрêâà, êàïуñòà. Знà÷åння 
îâî÷åâèõ рîñëèн äëя õàр÷у
âàння ëюäèнè. 
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � Збèрàння нàñ³ння êâ³ò

êîâèõ äåêîрàòèâнèõ рîñ
ëèн (÷îрнîбрèâц³, àйñòрà, 
ñàëüâ³я, àгåрàòуì, ìàйîрц³ 
òîщî).
 � Вèгîòîâëåння ñàìîрîбнèõ 

нàî÷нèõ ïîñ³бнèê³â: 
гåрбàр³ю îñ³ннüîгî ëèñòя 
рîñëèн ë³ñу (ñàäу);
êîëåêц³ї ïëîä³â òà нàñ³ння 
гîрîäн³õ (äèêîрîñòу÷èõ) 
рîñëèн.

знà÷åння òâàрèн у ïрèрîä³ 
òà жèòò³ ëюäèнè;
знà÷åння âèâ÷åння ñòàну ïî
гîäè äëя ëюäèнè òà гàëузåй 
ñуñï³ëüнîгî гîñïîäàрñòâà;
 x уміє:
збèрàòè нàñ³ння êâ³òêîâèõ 
äåêîрàòèâнèõ рîñëèн;
âèгîòîâëяòè гåрбàр³й îñ³н
нüîгî ëèñòя, êîëåêц³ї ïëîä³â 
òà нàñ³ння гîрîäн³õ рîñëèн;
âèрàжàòè ñâîї åìîц³ї â³ä 
ñï³ëêуâàння з ïрèрîäîю у 
òâîр÷³й ä³яëüнîñò³;
зàâбà÷àòè ïîгîäу зà äåяêèìè 
ì³ñцåâèìè ïрèêìåòàìè;
âèêîнуâàòè ïîñèëüну рîбîòу 
нà нàâ÷àëüнîäîñë³äн³й ä³
ëянц³;
 x коротко характеризує ñòàн 
ïîгîäè;
 x наводить приклади: 
äåяêèõ ì³ñцåâèõ òâàрèн ³ 
рîñëèн – ïрîгнîñòèê³â ïî
гîäè;
äåяêèõ ì³ñцåâèõ рîñëèн, щî 
êâ³òнуòü âîñåнè;
ïëîäîâèõ äåрåâ òà êущ³â 
ñâîєї ì³ñцåâîñò³;
ñïîñîбè ïîшèрåння нàñ³ння 
рîñëèн;
 x висловлює судження:
ïрî ïрè÷èннîнàñë³äêîâ³ 
зâ’язêè â нàâêîëèшнüîìу 
ñâ³ò³;
ïрî êрàñу нàâêîëèшнüîгî 
ñâ³òу;
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 � Урîê ìèëуâàння ïрè
рîäîю “Л³ñ, у яêîìу жèâå 
îñ³нü”.
 � Еêñêурñ³я äî îñ³ннüîгî 

ë³ñу.
 � Рîбîòà нà нàâ÷àëüнî

äîñë³äн³й ä³ëянц³, зб³р урî
жàю.
 � Еêñêурñ³я у ïрèрîäу äëя 

ïрîâåäåння ñïîñòåрåжåнü зà 
ñïîñîбàìè ïîшèрåння ïëî
ä³â ³ нàñ³ння.
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòîрîзâàгà 

“Оñ³нн³ ìàнäр³âêè êрèëàòèõ 
äруз³â”.
 � інòåëåêòуàëüнà грà “Оñ³н

ня ìîзàїêà”.

 x розуміє:
знà÷åння âèâ÷åння ñòàну ïî
гîäè äëя ëюäèнè òà гàëузåй 
ñуñï³ëüнîгî гîñïîäàрñòâà;
знà÷åння рîñëèн у ïрèрîä³ 
òà жèòò³ ëюäèнè;
знà÷åння òâàрèн у ïрèрîä³ 
òà жèòò³ ëюäèнè.

ЗиМа ВЧиТь і РОЗВаЖає 

12 Сåзîнн³ зì³нè â нåжèâ³й 
ïрèрîä³ âзèìêу. Оñîбëèâîñò³ 
зèìîâîї ïîгîäè. Вèïàäàння 
ñн³гу. Сн³г – äруг ³ âîрîг. 
Пåр³îä ñïîêîю у рîñëèннî
ìу ñâ³ò³, йîгî знà÷åння. 
Вèзр³âàння ³ îñîбëèâîñò³ ïî
шèрåння нàñ³ння õâîйнèõ 
рîñëèн (нà ïрèêëàä³ яëèнè). 
Дåрåâàїäàëüн³.
К³ìнàòн³ рîñëèнè. цèбуëèн
н³ ê³ìнàòн³ рîñëèнè (нà ïрè
êëàä³ àìàрèë³ñà). цâ³ò³ння 
ê³ìнàòнèõ рîñëèн: зèгîêàê
òуñà, àìàзîнñüêîї ë³ë³ї, ñåн
ïîë³й. Оñîбëèâîñò³ äîгëяäу 
зà ê³ìнàòнèìè рîñëèнàìè 
âзèìêу.

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî îñîбëèâîñò³ зèìîâîї ïî
гîäè;
ïрî äåяê³ нàрîäн³ ïрèêìåòè 
зàâбà÷åння зèìîâîї ïîгîäè; 
ïрî ïрè÷èнè ñåзîннèõ зì³н;
ïрî ïрèрîäу ñн³гу, знà÷åння 
ñн³гу äëя жèâîї ïрèрîäè;
ïрî îñîбëèâîñò³ зèì³âë³ òâà
рèн ³ рîñëèн;
 x уміє:
âèгîòîâëяòè гîä³âнèц³ òà ï³ä
гîäîâуâàòè ïòàõ³â узèìêу;
âèзнà÷àòè ñë³äè нàйïîшè
рåн³шèõ у ñâîїй ì³ñцåâîñò³ 
ïрåäñòàâнèê³â òâàрèннîгî 
ñâ³òу;
рîзï³знàâàòè зà зîâн³шн³ì 
âèгëяäîì зèìîзåëåнü;
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Оñîбëèâîñò³ ïрèñòîñуâàнü 
äî нåñïрèяòëèâèõ уìîâ зèìè 
у òâàрèн. Пîâåä³нêà ïòàõ³â 
узèìêу (нà ïрèêëàä³ ñè
нèцü). Прàâèëà ï³äгîä³âë³ 
ïòàõ³â. 
Сâ³йñüê³ òâàрèнè. Дîгëяä зà 
ñâ³йñüêèìè òâàрèнàìè âзèì
êу. 
Тâàрèнè ³ рîñëèнè – ïрî
гнîñòèêè ïîгîäè.
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � ауêц³îн гîä³âнèцü, рîзâ³

шуâàння гîä³âнèцü у ïòàшè
нîìу ì³ñòå÷êу.
 � Пîрушåння ñòàну ñïîêîю 

г³ëîê ³ ñïîñòåрåжåння зà 
рîзâèòêîì брунüîê òà уòâî
рåнняì ïàгîн³â, êâ³òîê, êî
рåнåâîї ñèñòåìè.
 � Зèìîâà åêñêурñ³я äî фåр

ìåрñüêîгî гîñïîäàрñòâà äëя 
ñïîñòåрåжåння зà îñîбëèâîñ
òяìè äîгëяäу зà êîрîâàìè òà 
ê³нüìè у зèìîâèй ïåр³îä.
 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî

äîю “Б³ëà êàзêà зèìè”. 
 � Сâяòîрîзâàгà “Ой, âåñå

ëà â нàñ зèìà”.
 � Еêîëîг³÷нà грà “Сë³äîïè

òè” (âèзнà÷åння ñë³ä³â äî
ìàшн³õ òà äèêèõ òâàрèн у 
ïрèрîä³).
 � Еêîëîг³÷нà грà “Зèìую÷³ 

ïòàшêè”.

 x наводить приклади: 
нàйïîшèрåн³шèõ зèìую÷èõ 
ïòàõ³â ñâîєї ì³ñцåâîñò³;
ïòàõ³âêî÷³âнèê³â, щî зу
ñòр³÷àюòüñя âзèìêу â äàн³й 
ì³ñцåâîñò³;
 x виявляє інтерес:
äî îб’єêò³â нàâêîëèшнüîгî 
ñâ³òу;
äî у÷àñò³ â åêîëîг³÷нî îр³єн
òîâàн³й ä³яëüнîñò³.
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ВЕСНа ВіДКРиВає ТаєМНиці

12 Вåñнà ñâ³òëà, âîäè, зåëåн³. 
Уòâîрåння нàñòу. Зб³ëüшåн
ня äня. Пîòåïë³ння. Тàнåння 
ñн³гу. Пîâ³нü. Оñîбëèâîñò³ 
âåñнянîї ïîгîäè. Пîяâà êуï
÷àñòèõ õìàр. Кàï³ж. Дèâî
âåñåëêà.
Р³ñò ³ рîзâèòîê рîñëèн, рîз
âèòîê брунüêè, уòâîрåння 
ïàгîн³â, êâ³òîê, êîрåнåâîї 
ñèñòåìè. цâ³ò³ння ïëîäîâèõ 
äåрåâ (àбрèêîñà, àëè÷³, ябëу
н³, ÷åрåшн³, âèшн³), êущ³â 
(жàñìèну, êàëèнè, бузêу).
Вåñнян³ êâ³òè. Кâ³òè рàннüîї 
(ï³äñн³жнèê, ïрîë³ñîê), ñå
рåäнüîї (ïрèìуëà, ряñò), 
ï³знüîї (êîнâàë³я) âåñнè. 
Рîñëèнè äèêîрîñë³ òà äåêî
рàòèâн³. Груïè äåêîрàòèâнèõ 
рîñëèн: îäнîр³÷н³ – ïåòун³я, 
нàг³äêè, нàñòурц³я. Кîрîòê³ 
â³äîìîñò³ ïрî їõню буäîâу ³ 
б³îëîг³÷н³ îñîбëèâîñò³. Дâî
р³÷н³ – ìàëüâà, ìàргàрèòêè, 
ф³àëêà òрèбàрâнà. Хàрàêòåр
н³ îñîбëèâîñò³ äâîр³÷нèõ êâ³
ò³â. Бàгàòîр³÷н³ – бàрâ³нîê, 
фëîêñ, ï³âîн³я. Уìîâè, нåîб
õ³äн³ äëя ïрîрîñòàння нàñ³н
ня, жèòòя ³ рîзâèòêу рîñëèн.
Дîгëяä зà ê³ìнàòнèìè рîñ
ëèнàìè нàâåñн³. Пåрåñàäêà 
³ ïåрåâàëêà ê³ìнàòнèõ рîñ
ëèн. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення:
ïрî îñîбëèâîñò³ жèòòя òâà
рèн ³ рîñëèн нàâåñн³;
ïрî õàрàêòåрн³ îзнàêè âåñнè 
у нåжèâ³й ïрèрîä³;
ïрî нåîбõ³äн³ уìîâè äîгëяäу 
зà äåêîрàòèâнèìè рîñëèнà
ìè; 
ïрî îñîбëèâîñò³ îäнîр³÷нèõ, 
äâîр³÷нèõ òà бàгàòîр³÷нèõ 
рîñëèн; 
ïрî уìîâè, нåîбõ³äн³ äëя 
ïрîрîñòàння нàñ³ння, жèòòя 
³ рîзâèòêу рîñëèн.
 x уміє:
ïрîâîäèòè ñïîñòåрåжåння зà 
зì³нàìè у жèâ³й ïрèрîä³ нà
âåñн³;
äîгëяäàòè зà äåêîрàòèâнèìè 
рîñëèнàìè, щî рîñòуòü нà 
òåрèòîр³ї шêîëè; 
рîзр³зняòè äåяê³ äèêîрîñë³ 
òà äåêîрàòèâн³ рîñëèнè зà 
зîâн³шн³ì âèгëяäîì;
äîгëяäàòè зà ê³ìнàòнèìè 
рîñëèнàìè нàâåñн³;
зä³йñнюâàòè ïåрåñàäêу ³ ïå
рåâàëêу ê³ìнàòнèõ рîñëèн;
ïрîâîäèòè åëåìåнòàрн³ äî
ñë³äè;
êîрèñòуâàòèñя äåяêèìè ïрè
ëàäàìè ³ ëàбîрàòîрнèì îб
ëàäнàнняì;
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Тâàрèнè нàâåñн³. Прèïè
нåння зèìîâîгî зàц³ïåн³ння 
рèб, зåìнîâîäнèõ, ïëàзун³â. 
Вåñнянèй âèë³ò бäж³ë. Знà
÷åння êîìàõ у ïрèрîä³.
Прèë³ò ïòàõ³â (жàйâîрîн
ê³â, шïàê³â, ëåëåê). Вåñня
нå гн³зäуâàння. Пòàшèнèй 
ñêàрб – гн³зäî.
Екскурсії: 
 � Еêñêурñ³я äî ì³шàнîгî 

ë³ñу äëя âèâ÷åння âèäîâîгî 
ñêëàäу ïòàõ³â.
 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî

äîю “Прîâ³ñнèê âåñнè – ï³ä
ñн³жнèê”.
 � Еêñêурñ³я äî ñàäу äëя 

ñïîñòåрåжåння зà êâ³òуâàн
няì ïëîäîâèõ äåрåâ.
Практичні роботи:
ïåрåñàäêà ³ ïåрåâàëêà ê³ì
нàòнèõ рîñëèн;
âèâ³шуâàння шòу÷нèõ 
гн³зä, шïàê³âåнü; 
âèñàäжуâàння êâ³òêîâèõ 
äåêîрàòèâнèõ рîñëèн нà 
êëуìбàõ;
âèгîòîâëåння ìàëюнê³â нà 
зàõèñò ïåрâîцâ³òу.
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòîрîзâàгà 

“Пòàшîê âèêëèêàю ³з òåïëî
гî êрàю”.

 x має уявлення:
ïрî ïрî âåñåëêу яê яâèщå 
нåжèâîї ïрèрîäè;
ïрî ïрèрîäу нàñòу.
 x наводить приклади: 
ë³êàрñüêèõ рîñëèн ñâîєї ì³ñ
цåâîñò³;
äèêîрîñëèõ òà äåêîрàòèâнèõ 
рîñëèн ñâîєї ì³ñцåâîñò³; 
ïëîäîâèõ äåрåâ ñâîєї ì³ñцå
âîñò³; 
рîñëèн рàннüîї, ñåрåäнüîї òà 
ï³знüîї âåñнè;
ïåрåë³òнèõ ïòàõ³â ñâîєї ì³ñ
цåâîñò³;
рîñëèн“бàрîìåòр³â” ñâîєї 
ì³ñцåâîñò³;
рîñëèн “êâ³òêîâîгî гîäèннè
êà”. 
 x висловлює судження:
ïрî äîòрèìàння ïрàâèë ïîâå
ä³нêè у ïрèрîäнîìу ñåрåäî
âèщ³ ëюäèнîю;
ïрî знà÷ущ³ñòü åñòåòè÷нîгî 
ïîòåнц³àëу ïрèрîäè äëя рîз
âèòêу ëюäèнè;
ïрî âïëèâ ïрèрîäнîгî ñåрå
äîâèщà нà òâîр÷³ñòü ëюäè
нè; 
 x виявляє інтерес äî âèâ÷åн
ня ïрèрîäîîõîрîннèõ îбря
ä³â òà зâè÷àїâ ñâîгî нàрîäу.
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Третій рік навчання

3 клас

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

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу 

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ПРиРОДа – ДЖЕРЕЛО ЗНаНь

8 Люäèнà â÷èòüñя у ïрèрîäè. 
Прè÷èннîнàñë³äêîâ³ зâ’язêè 
у ïрèрîä³. Оñ³ннє р³âнîäåн
ня.
Вèì³рюâàння яê нåâ³ä’єìнà 
ñêëàäîâà ñïîñòåрåжåнü у 
ïрèрîä³. Прèëàäè ïрèрîäî
äîñë³äнèêà. 
В³òåр – руõ ïîâ³òря. Сèëà 
й нàïряì â³òру. Вèì³рюâàн
ня ñèëè â³òру зà äîïîìîгîю 
шêàëè Бîфîрòà, ру÷нîгî 
àнåìîìåòрà. 
Люäèнà яê îб’єêò âèì³рю
âàння. 
Прèрîäà ÷åêàє нà зèìу. 
Рîñëèннèй ñâ³ò гîòуєòüñя äî 
зèìè. Нàñ³нняìàнäр³âнèêè. 
Зàëåжн³ñòü ñïîñîбу ïîшè
рåння нàñ³ння â³ä фîрìè 
ïëîäà. 
Тâàрèннèй ñâ³ò гîòуєòüñя äî 
зèìè. Кîìàõè âîñåнè. 
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³я у ìåäè÷нèй êà

б³нåò äëя îзнàйîìëåння ³з 
ïрèëàäàìè äëя âèì³рюâàння 
зрîñòу, âàгè, òåìïåрàòурè 
ò³ëà ëюäèнè.

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî âèì³рюâàння яê нåâ³ä’
єìну ñêëàäîâу ñïîñòåрåжåнü 
у ïрèрîä³;
ïрî ëюäèну яê ÷àñòèну ïрè
рîäè, яê нàйрîзуìн³шу ³ñòî
òу, â³ä яêîї знà÷нîю ì³рîю 
зàëåжèòü збåрåжåння ïрè
рîäнîгî ñåрåäîâèщà; 
ïрî ïрàâèëà åêîëîг³÷нî 
грàìîòнîї ³ бåзïå÷нîї äëя 
зäîрîâ’я ëюäèнè ïîâåä³нêè 
â ïрèрîä³;
ïрî ïîñë³äîâн³ñòü жèòòєâèõ 
ïрîцåñ³â у ïрèрîä³; 
ïрî ï³äгîòîâêу òâàрèн äî зè
ìîâîгî ïåр³îäу: яâèщå ëèнü
êè, жèруâàння, âïàäàння у 
ñïëя÷êу òà у ñòàн зèìîâîгî 
ñну;
ïрî ïрè÷èнè рîзцâ³÷уâàння 
ëèñòя нà äåрåâàõ;
ïрî знà÷åння ëèñòîïàäу â 
ïрèрîä³;
ïрî ñïîñîбè ïîшèрåння нà
ñ³ння рîñëèн âîñåнè;
ïрî äåяê³ îñ³нн³ êâ³òу÷³ рîñ
ëèнè ñâîєї ì³ñцåâîñò³;
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 � Прàêòè÷нà рîбîòà “Вèì³
рюâàння ñèëè â³òру”.
 � Прàêòè÷нà рîбîòà “Жèòòя 

рîñëèн âîñåнè”. 
 � Вèгîòîâëåння àïë³êàц³й 

нà ïрèрîäнè÷у òåìàòèêу з 
ëèñòя, нàñ³ння, ïëîä³â. 
 � Оñ³нн³ зàìàëüîâêè ëèñòя, 

ïëîä³â, нàñ³ння рîñëèн.
 � Сïîñòåрåжåння зà ìурàõà

ìè. 
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòîрîзâàгà 

“Сâ³йñüê³ òâàрèнè â жèòò³ 
ìîєї рîäèнè”. 
 � Еêîëîг³÷нà грà “Сïрîбуй 

нàгîäуй”. 

ïрî ïрè÷èнè уòâîрåння òу
ìàну ³ рîñè;
 x уміє:
âèяâëяòè ñâîї ïî÷уòòя, åñ
òåòè÷н³ ïåрåжèâàння â³ä 
ñïîгëяäàння ïрèрîäнèõ 
îб’єêò³â; 
ïрîâîäèòè фåнîëîг³÷н³ ñïî
ñòåрåжåння òà ф³êñуâàòè їõ;
ïрîгнîзуâàòè ïîгîäу; âèêî
рèñòîâуâàòè ì³ñцåâ³ îзнàêè 
зàâбà÷åння ïîгîäè;
êîрèñòуâàòèñя ïрèëàäàìè 
ïрèрîäîäîñë³äнèêà: ë³н³й
êîю, ìåòрîì, руëåòêîю, 
ëуïîю, гнîìîнîì, òåрìîìå
òрîì, àнåìîìåòрîì;
âèì³рюâàòè ñèëу â³òру, êî
рèñòую÷èñü шêàëîю Бîфîр
òà òà ру÷нèì àнåìîìåòрîì; 
ñàìîñò³йнî âèбèрàòè îб’єêòè 
ñâîєї åêîëîг³÷нîї ä³яëüнîñò³;
ïîр³âнюâàòè òà узàгàëüню
âàòè âëàñн³ ñïîñòåрåжåння;
êëàñèф³êуâàòè îб’єêòè нàâ
êîëèшнüîгî ñâ³òу зà р³знèìè 
îзнàêàìè (ïîõîäжåнняì, â³ä
нîшåнняì äî ïåâнîгî êëàñу, 
зîâн³шн³ì âèгëяäîì, ñåнñîр
нèì õàрàêòåрèñòèêàì òîщî);
рîзï³знàâàòè рîñëèну зà її 
ïëîäîì ³ нàñ³нняì;
îïèñуâàòè ïрåäìåòè ïрèрîä
нîгî ñåрåäîâèщà, нàзèâàòè 
їõ нàйõàрàêòåрн³ш³ îñîбëè
âîñò³; 
ф³êñуâàòè òà ïрèгàäуâàòè 
â³ä÷уòòя, ïîâ’язàн³ ³з зàäà
нèì зîрîâèì îбрàзîì;
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 x коротко характеризує ïрè
рîäу яê äжåрåëî знàнü, щî 
їõ ëюäèнà âèêîрèñòîâує у 
ñâîїй ä³яëüнîñò³, у ñòâîрåнн³ 
ñïрèяòëèâèõ уìîâ äëя жèò
òя, â³äïî÷èнêу;
 x наводить приклади: 
ïрè÷èннîнàñë³äêîâèõ зâ’яз
ê³â у нàâêîëèшнüîìу ñâ³ò³;
ì³ñцåâèõ îñ³нн³õ êâ³òу÷èõ 
рîñëèн;
äåяêèõ ïрèëàä³â ïрèрîäî
äîñë³äнèêà;
 x висловлює ñуäжåння ïрî 
гàрìîн³ю ïрèрîäнèõ фîрì у 
ñåрåäîâèщ³ òà âзàєìîзâ’язîê 
ëюäèнè з ïрèрîäîю.
 x аналізує та оцінює:
ïрî âëàñну ïîâåä³нêу òà ïî
âåä³нêу ³ншèõ ëюäåй у ïрè
рîäнîìу ñåрåäîâèщ³;
ïрî ïрèêëàäè ïîзèòèâнîгî 
òà нåгàòèâнîгî âïëèâу ëю
äèнè нà ïрèрîäу;
 x спостерігає та описує:
нàйïîшèрåн³шèõ òâàрèн;
нàйïîшèрåн³шèõ рîñëèн;
 x розуміє:
знà÷åння ïрèрîäè, її åñòå
òè÷ну îц³нêу;
знà÷åння äбàйëèâîгî ñòàâ
ëåння äî ïрèрîäнîгî ñåрå
äîâèщà.

ПРиРОДа – СЕРЕДОВищЕ ЖиТТЯ ТВаРиН і РОСЛиН

5 Нàâêîëèшнє ïрèрîäнå ñå
рåäîâèщå. Сåрåäîâèщå жèò
òя. Уìîâè жèòòя. Прèñòîñу
âàння òâàрèн ³ рîñëèн.

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî â³êîâ³ òà ñåзîнн³ зì³нè 
зàбàрâëåння òâàрèн;
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Зì³нà êîëüîру â ïрèрîä³. 
Мàñêуâàння. Тâàрèнè ³ рîñ
ëèнè äруз³ ³ âîрîгè.
Зàëåжн³ñòü ïîшèрåння âèä³â 
жèâèõ îргàн³зì³â â³ä ñòуïå
ня їõ âèìîгëèâîñò³ äî ñåрåä
îâèщà жèòòя. Чåрâîнà êнè
гà. Прè÷èнè зàнåñåння äî нåї 
âèä³â òâàрèн ³ рîñëèн. 
Еêîëîг³я – нàуêà ïрî 
âзàєìîзâ’язêè. 
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³я â ïрèрîäу äëя 

îзнàйîìëåння з ñåрåäîâèщåì 
жèòòя рîñëèн ³ òâàрèн. 
 � Еêñêурñ³я â ïрèрîäу äëя 

îзнàйîìëåння ³з îзнàêàìè 
ïрèñòîñуâàння òâàрèн ³ рîñ
ëèн äî ñåрåäîâèщà жèòòя.
 � Еêîëîг³÷н³ ³грè: “Дå ìè 

жèâåìî”, “Пåñòунêè ³ ïрè
ñòîñуâàнц³”, “Зàêîн буìå
рàнгà”, “Лàнцюжîê жèâëåн
ня”. 
 � Еêîëîг³÷нà âèñòàâà “Прè

гîäè нà бîëîò³”. 

ïрî äåяê³ îзнàêè ïрèñòîñу
âàння жèâèõ îргàн³зì³â äî 
уìîâ жèòòя;
ïрî знà÷åння ìàñêуâàëüнîгî 
зàбàрâëåння òâàрèн;
 x уміє:
âï³знàâàòè òâàрèн зà õàрàê
òåрнèìè îñîбëèâîñòяìè зî
âн³шнüîгî âèгëяäу;
рîбèòè узàгàëüнåння нà 
îñнîâ³ ñï³ëüнèõ îзнàê;
 x коротко характеризує:
ïрè÷èнè зàнåñåння äî Чåр
âîнîї êнèгè âèä³â рîñëèн ³ 
òâàрèн;
îзнàêè ïрèñòîñуâàння жèâèõ 
îргàн³зì³â äî уìîâ жèòòя; 
 x наводить приклади ïîзè
òèâнîї âзàєìîä³ї з îб’єê òàìè 
ïрèрîäнîгî ñåрåäîâèщà;
 x спостерігає та описує ïрè
ñòîñîâàн³ñòü òâàрèн ³ рîñëèн 
äî ñåрåäîâèщà жèòòя;
 x розуміє:
ñàìîц³нн³ñòü ïрèрîäè;
нåрîзрèâну єäн³ñòü ñâ³òу 
ïрèрîäè ³ ëюäèнè;
 x порівнює ñåрåäîâèщà жèòòя 
нàйïîшèрåн³шèõ у ì³ñцåâîñ
ò³ òâàрèн ³ рîñëèн;
 x висловлює судження:
ïрî зàëåжн³ñòü ïîшèрåння 
âèä³â жèâèõ îргàн³зì³â â³ä 
ñòуïåня їõ âèìîгëèâîñò³ äî 
ñåрåäîâèщà жèòòя;
ïрî âзàєìîзâ’язîê ëюäèнè з 
ïрèрîäîю.
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ВиВЧаєМО, СЛУХаєМО ПРиРОДУ 

19 Зèìà â ïрèрîä³. Гëуõîзèì’я. 
Оñîбëèâîñò³ ïîгîäнèõ уìîâ 
у зèìîâèй ïåр³îä. Зèìîâ³ 
яâèщà â àòìîñфåр³ (ïàìî
рîзü, ³н³й). Сн³гîïàäè, зàìå
ò³ë³, ïîзåìêè. Дåнü зèìîâîгî 
ñîнцåñòîяння.
Прîцåñè жèòòєä³яëüнîñò³ 
рîñëèн узèìêу. Зèìîзåëåнü. 
Рîзâèòîê рàннüîêâ³òу÷èõ 
рîñëèн ï³ä ñн³гîì.
Оñîбëèâîñò³ жèòòя òâàрèн 
узèìêу. 
Яê ïрèõîäèòü âåñнà. Нàрîä
нèй êàëåнäàр ³ ïрîгнîñòèê 
âåñнè. Дåнü âåñнянîгî р³âнî
äåння. Хìàрè. Кëàñèф³êàц³я 
õìàр зà фîрìîю. 
Вåñнян³ ïрîцåñè у жèòò³ рîñ
ëèн. цâ³ò³ння äåрåâ ³ êущ³â, 
яê³ зàïèëююòüñя â³òрîì (нà 
ïрèêëàä³ â³ëüõè, ë³щèнè). 
Дîгëяä зà ê³ìнàòнèìè рîñëè
нàìè нàâåñн³. Чåрåнêуâàння 
ê³ìнàòнèõ рîñëèн (нà ïрè
êëàä³ êîëåуñу, ïåëàргîн³ї). 
П³äжèâëюâàння ê³ìнàòнèõ 
рîñëèн. 
Практичні роботи та екс-
курсії:
 � Еêñêурñ³я у ïрèрîäу äëя 

âèâ÷åння ñë³ä³â жèòòєä³яëü
нîñò³ òâàрèн узèìêу. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî знà÷åння Сîнця у жèò
ò³ âñüîгî жèâîгî нà Зåìë³; у 
зì³н³ ï³р рîêу; â уòâîрåнн³ 
ò³н³; ïрî òå, щî ñîня÷нå ñâ³ò
ëî й òåïëî äîõîäяòü äî Зåì
ë³ у âèгëяä³ нåâèäèìèõ ïря
ìèõ ë³н³й, яê³ нàзèâàюòüñя 
ïрîìåняìè;
ïрî ïрè÷èнè ñåзîннèõ зì³н; 
ïрî äåнü зèìîâîгî òà ë³òнüî
гî ñîнцåñòîяння; âåñнянîгî 
òà îñ³ннüîгî р³âнîäåння;
ïрî îñîбëèâîñò³ жèòòя òâà
рèн ³ рîñëèн у р³зн³ ïîрè 
рîêу;
ïрî уìîâè, нåîбõ³äн³ äëя 
жèòòя ³ рîзâèòêу рîñëèн;
ïрî îñîбëèâîñò³ цâ³ò³ння äå
рåâ ³ êущ³â, яê³ зàïèëююòü
ñя â³òрîì;
ïрî ïрèрîäу õìàр; 
ïрî äåяê³ ïàì’яòн³ äàòè, 
ïîâ’язàн³ з îõîрîнîю нàâêî
ëèшнüîгî ïрèрîäнîгî ñåрå
äî âèщà;
 x уміє:
рîзï³знàâàòè зà зîâн³шн³ì 
âèгëяäîì зèìîзåëåнü;
âèзнà÷àòè ñë³äè жèòòєä³яëü
нîñò³ òâàрèн узèìêу;
ïрîâîäèòè îрн³òîëîг³÷н³ ñïî
ñòåрåжåння;
зàõîïëюâàòèñя êрàñîю ïрè
рîäè у р³зн³ ïîрè рîêу;
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 � Еêñêурñ³я у шê³ëüнèй 
ïàрê äëя ñïîñòåрåжåння зà 
ïîâåä³нêîю âåëèêîгî ñòрî
êàòîгî äяòëà у зèìîâèй ïå
р³îä.
 � Еêñêурñ³я у ïрèрîäу äëя 

âèзнà÷åння âèäîâîгî ñêëàäу 
ì³ñцåâèõ äåêîрàòèâнèõ êâ³
òу÷èõ рîñëèн. 
 � Еêñêурñ³я äî òрàâнåâîгî 

ì³шàнîгî ë³ñу äëя âèзнà÷åн
ня âèäîâîгî ñêëàäу ïòàõ³â. 
 � Вåñнянà åêñêурñ³я нà 

ñòàâîê. Сïîñòåрåжåння зà 
ëåбåäяìèшèïунàìè. 
 � Урîê ìèëуâàння ïрèрî

äîю “Музèêà âåñнè”. 
 � Прàêòè÷нà рîбîòà “Вèñ³

âàння нàñ³ння ïåрцю нà рîз
ñàäу”. 
 � Прàêòè÷нà рîбîòà “Оñî

бëèâîñò³ буäîâè ïòàшèнèõ 
гн³зä”. 
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòî “Бàë 

ïåрâîцâ³òу”.
 � В³êòîрèнà “Знàâц³ âåñ

нè”.
 � Фåнîëîг³÷н³ ñïîñòåрåжåн

ня:
зì³нè у ïрèрîä³ нà ïî÷àòêу 
ë³òà;
цâ³ò³ння ïåрâîцâ³òу òà àнå
ìîн. 

êëàñèф³êуâàòè зâуêè ïрè
рîäнîгî ïîõîäжåння;
рîзï³знàâàòè õìàрè зà îбрè
ñàìè; 
âèзнà÷àòè õìàрн³ñòü зà бà
ëàìè; 
ïрîгнîзуâàòè ïîгîäу; âèêî
рèñòîâуâàòè ì³ñцåâ³ îзнàêè 
зàâбà÷åння ïîгîäè;
рîзì³щуâàòè шïàê³âн³ òà äу
ïëянêè нà äåрåâàõ;
âñòàнîâëюâàòè гîä³âнèц³ òà 
ïîїëêè äëя ïòàõ³â; 
êîрîòêî õàрàêòåрèзує:
ïîгîäн³ уìîâè у р³зн³ ïîрè 
рîêу; 
 x наводить приклади: 
зèìîâèõ òà âåñнянèõ яâèщ у 
ïрèрîä³; 
нàрîäнèõ ïрèêìåò;
äåяêèõ ì³ñцåâèõ äåêîрàòèâ
нèõ êâ³òу÷èõ рîñëèн;
 x спостерігає та описує:
нàйïîшèрåн³шèõ òâàрèн;
нàйïîшèрåн³шèõ рîñëèн;
 x висловлює судження ïрî 
знà÷åння зåëåнèõ рîñëèн 
äëя ëюäèнè;
 x дотримується правил: 
бåзïåêè ïрè ïрîâåäåнн³ рî
б³ò нà нàâ÷àëüнîäîñë³äн³й 
ä³ëянц³;
ïîâåä³нêè ï³ä ÷àñ ïрîâåäåн
ня åêñêурñ³й у ïрèрîäу;
åêîëîг³÷нî äîц³ëüнîї ïîâå
ä³нêè у ïрèрîäнîìу ñåрå
äîâèщ³.
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ПРиРОДа Та її ДРУЗі 

3 Прàця ïрèêрàшàє ëюäèну. 
Знàряääя ïрàц³.  
Вèзнà÷åння гîòîâнîñò³ ґрун
òу äî ñ³âбè. Прàâèëà ñ³âîз
ì³нè. 
М³жнàрîäнèй äåнü Зåìë³. 
Вшàнуâàння зåìë³ у нàрîä³â 
ñâ³òу. 
Бåзïåêà жèòòя ³ зäîрîâ’я ï³ä 
÷àñ ñ³ëüñüêîгîñïîäàрñüêèõ 
рîб³ò. 
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Вèñàäжуâàння äåêîрàòèâ

нèõ êâ³òу÷èõ рîñëèн.
 � Вèñàäжуâàння гîрî

äн³õ рîñëèн нà нàâ÷àëüнî
äîñë³äн³й ä³ëянц³.

Учень (учениця):
 x має уявлення: 
ïрî ïрàâèëà ñ³âîзì³нè;
ïрî знàряääя ïрàц³;
ïрî рîñëèнèбур’янè ñâîєї 
ì³ñцåâîñò³; 
ïрî уìîâè ïрîрîñòàння нà
ñ³ння гîрîäн³õ òà äåêîрàòèâ
нèõ рîñëèн;
ïрî ïрàâèëà äîгëяäу зà гî
рîäн³ìè òà äåêîрàòèâнèìè 
рîñëèнàìè; 
 x уміє:
âèзнà÷àòè ìåõàн³÷нèй ñêëàä 
ґрунòу;
âèзнà÷àòè ñòруêòурн³ñòü 
ґрунòу;
âèзнà÷àòè гîòîâн³ñòü ґрунòу 
äî ñ³âбè; 
âèñàäжуâàòè äåяê³ гîрîäн³ 
òà äåêîрàòèâн³ рîñëèнè нà
ñ³нняì òà рîзñàäîю; 
 x дотримується правил бåз
ïåêè ïрè ïрîâåäåнн³ рîб³ò 
нà нàâ÷àëüнîäîñë³äн³й ä³
ëянц³.
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Четвертий рік навчання

4 клас

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

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу 

вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки 

учнів

Мій РіДНий КРай, МОЯ ЗЕМЛЯ

4 М³й р³äнèй êрàй – îêрà
ñà уêрàїнñüêîї зåìë³. М³й 
êрàй – ïрèрîäнèй ìузåй. 
Зàïîâ³äн³ ì³ñця ìîгî êрàю. 
Оõîрîнà ïрèрîäè ìîгî 
êрàю. 
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³я äî ì³ñцåâîгî 

êрàєзнàâ÷îгî ìузåю.
 � Еêñêурñ³я у ê³ìнàòу ïрè

рîäè ì³ñцåâîгî ë³ñîâîгî гîñ
ïîäàрñòâà. 
 � Пåрåгëяä ф³ëüì³â ïрèрî

äîîõîрîннîгî ñïряìуâàння.
 � Кîнêурñ åруäèò³â “Любè ³ 

знàй ñâ³й р³äнèй êрàй”. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî äåяê³ зàïîâ³äн³ ì³ñця 
р³äнîгî êрàю: зàïîâ³äнèêè, 
нàц³îнàëüн³ ïàрêè, зàêàзнè
êè, ïàì’яòêè ïрèрîäè;
ïрî äåяêèõ ïèñüìåннèê³â 
р³äнîгî êрàю, яê³ ïèшуòü 
ïрî ïрèрîäу;
 x уміє:
êîрèñòуâàòèñя ìàïîю р³äнî
гî êрàю;
ïîêàзуâàòè нà ìàï³ зàïîâ³äн³ 
ì³ñця р³äнîгî êрàю;
 x коротко характеризує îñî
бëèâîñò³ ïрèрîäè р³äнîгî 
êрàю;
 x наводить приклади: 
äåяêèõ зàïîâ³äнèõ îб’єêò³â 
р³äнîгî êрàю: зàïîâ³äнèê³â, 
нàц³îнàëüнèõ ïàрê³â, зàêàз
нèê³â, ïàì’яòîê ïрèрîäè;
нàйïîшèрåн³шèõ ïрåäñòàâ
нèê³â òâàрèннîгî òà рîñëèн
нîгî ñâ³òу р³äнîгî êрàю;
õуäîжн³õ òâîр³â ì³ñцåâèõ 
ïèñüìåннèê³â;
 x висловлює судження:
ïрî ïîòрåбу îõîрîнè ïрèрî
äè р³äнîгî êрàю;
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ïрî îбîâ’язêîâ³ñòü äîòрè
ìàння ïрàâèë ïîâåä³нêè у 
ïрèрîäнîìу ñåрåäîâèщ³.

СКаРБ ДЯДьКа ЛЕВа

6 Л³ñ – ïрèрîäнå угруïîâàн
ня. Яê³ буâàюòü ë³ñè. 
Нåжèâ³ ïрèрîäн³ êîìïîнåн
òè ë³ñу: âîëîгà, ñâ³òëî, òåì
ïåрàòурà, ґрунò, â³òåр. 
Жèâ³ ïрèрîäн³ êîìïîнåнòè 
ë³ñу: òâàрèнè, рîñëèнè, грè
бè, ì³êрîîргàн³зìè. Яруñ
н³ñòü ë³ñу. 
Л³ñ ³ зäîрîâ’я ëюäèнè. Л³ñî
â³ нåбåзïåêè. 
Л³ñîâ³ рîб³нзîнè (ïрàâèëà 
ïîâåä³нêè у ë³ñ³, äруз³ ³ зà
õèñнèêè ë³ñу). Дåêëàрàц³я 
ïрàâ ë³ñу. 
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³ї äî ë³ñу äëя 

îзнàйîìëåння з яруñàìè 
õâîйнîгî òà ëèñòянîгî ë³ñу.
 � Еêîëîг³÷н³ ³грè: “Л³ñîâ³ 

яруñè”, “Пàâуòèнêà жèòòя”. 
 � Еêîëîг³÷нà âèñòàâà “Л³ñî

âà êàзêà”. 
 � Вèгîòîâëåння àëüбîìу 

“Пîрòрåòè äåрåâ”.
 � Тâîр÷à рîбîòà “Дåêëàрà

ц³я ïрàâ ë³ñу”.
 � Тâîр÷à рîбîòà:
“Прàâà ³ îбîâ’язêè рîñ
ëèн”.
“Прàâà ³ îбîâ’язêè òâà
рèн”. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî äåяê³ îòруйн³ òâàрèнè ³ 
рîñëèнè õâîйнîгî òà ì³шà
нîгî ë³ñу;
ïрî ë³êàрñüê³ âëàñòèâîñò³ 
äåяêèõ äèêîрîñëèõ рîñëèн;
ïрî â³äì³нн³ îñîбëèâîñò³ ³ 
õàрàêòåрн³ îзнàêè грèб³â, 
їõню рîëü у ïрèрîä³ òà жèò
ò³ ëюäèнè;
ïрî ïрàâèëà ïîâåä³нêè у 
ë³ñ³;
 x розуміє åêîëîг³÷ну рîëü ë³
ñ³â, їõнє ïрèрîäîîõîрîннå 
òà îзäîрîâ÷å знà÷åння;
 x уміє:
âèзнà÷àòè яруñè õâîйнîгî òà 
ì³шàнîгî ë³ñу;
ñòîрîнè гîрèзîнòу зà äåяêè
ìè ì³ñцåâèìè îзнàêàìè;
îр³єнòуâàòèñя â ë³ñ³ зà ì³ñ
цåâèìè îзнàêàìè;
âèяâëяòè ñâîї ïî÷уòòя, åñ
òåòè÷н³ ïåрåжèâàння â³ä 
ñïîгëяäàння ïрèрîäнèõ 
îб’єêò³â;
îфîрìëюâàòè з³брàн³ ï³ä ÷àñ 
åêñêурñ³й ïрèрîäн³ ìàòåр³à
ëè;
 x коротко õàрàêòåрèзує жèâ³ 
òà нåжèâ³ êîìïîнåнòè ë³ñу;
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 x дотримується правил ïî
âåä³нêè ï³ä ÷àñ ïрîâåäåння 
åêñêурñ³й у ë³ñ;
 x наводить приклади ïîшèрå
нèõ рîñëèн ë³ñу;
ïîшèрåнèõ òâàрèн ë³ñу; 
їñò³âнèõ òà îòруйнèõ грèб³â;
 x має потребу у нàбуòò³ åêî
ëîг³÷нèõ знàнü, îр³єнòàц³ї їõ 
нà ïрàêòè÷нå зàñòîñуâàння;
 x висловлює судження ïрî 
знà÷åння ë³ñу äëя ïрèрîäè 
òà жèòòя ëюäèнè.

БЛаКиТНЕ ПЛЕСО

4 Нàшà р³÷êà (ñòàâîê). Мåш
êàнц³ р³÷êè. Лàнцюжîê жèò
òя у р³÷ц³. Рîñëèннèй ³ òâà
рèннèй ñâ³ò р³÷êè.
Оõîрîнà âîäîйì. 
Бåзïåêà ïîâåä³нêè б³ëя âî
äîйì.
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Вèâ÷åння буäîâè âîäîйìè 

нà ïрèêëàä³ àêâàр³уìу. Сïî
ñòåрåжåння зà àêâàр³уìнèìè 
рèбêàìè.
 � Тâîр÷à рîбîòà “Пîрòрåò 

âîäè”. 
 � Еêñêурñ³я нà р³÷êу äëя 

ñïîñòåрåжåння зà бåрåгîâè
ìè ëàñò³âêàìè. 
 � Еêñêурñ³я нà ì³ñцåâèй 

ñòàâîê äëя ñïîñòåрåжåння зà 
ëåбåäяìèшèïунàìè.

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî нàзâè äåяêèõ ì³ñцåâèõ 
âîäîйì;
ïрî знà÷åння âîäîйì у ïрè
рîä³ òà жèòò³ ëюäèнè;
ïрî знà÷åння ÷èñòîї âîäè 
äëя жèòòя уñüîгî жèâîгî нà 
ïëàнåò³;
ïрî ïрàâèëà бåзïå÷нîї ïîâå
ä³нêè б³ëя âîäîйì;
 x уміє:
ñêëàäàòè уñнèй îïèñ âîäîй
ìè;
ïîêàзуâàòè âîäîйìè нà ìàï³;
êëàñèф³êуâàòè âîäîйìè нà 
ïрèрîäн³ òà шòу÷н³; 
 x коротко характеризує òâà
рèннèй òà рîñëèннèй ñâ³ò 
ì³ñцåâèõ âîäîйì;
 x висловлює судження:
ïрî нåîбõ³äн³ñòü îõîрîнè 
âîäîйì р³äнîгî êрàю;
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 � Уêëàäàння ïàì’яòêè “Кî
äåêñ зàêîн³â цàря Нåïòунà”
 � Еêîëîг³÷нà грà “Рèбàë

êà”. 

ïрî äîòрèìàння ïрàâèë бåз
ïå÷нîї ïîâåä³нêè б³ëя âî
äîйì;
 x наводить приклади äåяêèõ 
ì³ñцåâèõ ìåшêàнц³â âîäîйì: 
ìîëюñê³â, рèб, зåìнîâîä
нèõ.

ЛУКи

4 Прèрîäнå угруïîâàння – 
ëуêè. Зàïëàâн³ ëуêè. Рîñ
ëèнè ³ òâàрèнè ëуê, їõ 
âзàєìîзâ’язêè. Рîñëèнè
ìåäîнîñè. 
Вèêîрèñòàння ëу÷нèõ рîñ
ëèн ëюäèнîю. Пàñîâèщå. 
С³нîê³ñ.
Оõîрîнà ëуê. 
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³я нà ëуêу äëя âè

яâëåння îñîбëèâîñòåй ëу÷нîї 
рîñëèннîñò³. 
 � Еêñêурñ³я нà ëуêу äëя 

ñïîñòåрåжåння зà òâàрèнàìè 
ëуê.
 � Еêîëîг³÷нà грà “Хàр÷îâ³ 

ëàнцюгè”.

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî îñîбëèâîñò³ зàïëàâнèõ 
ëуê;
ïрî äåяê³ îñîбëèâîñò³ ëу÷нîї 
рîñëèннîñò³;
ïрî знà÷åння рîñëèнìåäî
нîñ³â у ïрèрîä³;
 x уміє:
ïрàцюâàòè з³ зб³ëüшуâàëü
нîю ëуïîю;
âåñòè ñïîñòåрåжåння зà ñ³нî
êîñîì;
ф³êñуâàòè ñïîñòåрåжåння у 
ìàëюнêàõ ³ щîäåннèêàõ ñïî
ñòåрåжåнü;
ïрèгàäуâàòè â³ä÷уòòя, ïîâ’
язàн³ ³з зàäàнèì зîрîâèì îб
рàзîì;
 x наводить приклади: 
нàйïîшèрåн³шèõ ëу÷нèõ 
рîñëèн;
нàйïîшèрåн³шèõ ë³êàрñü êèõ 
рîñëèн ëуê;
нàйïîшèрåн³шèõ òâàрèн 
ëуê;
 x усвідомлює знà÷åння ëуê у 
ïрèрîä³ òà жèòò³ ëюäèнè.
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і В СаДУ, і На ГОРОДі

4 Сàä. Рîñëèнè ³ òâàрèнè 
ñàäу. 
Гîрîä. Гîрîäн³ рîñëèнè. Гî
рîäн³ рîñëèнè – äруз³ ³ âî
рîгè. “інîзåìц³” нà нàшèõ 
гряäêàõ. 
Л³êè з îâî÷åâîгî êîшèêà. 
Дîгëяä зà рîñëèнàìè ñàäу òà 
гîрîäу.
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Вèрîщуâàння рîзñàäè 

îâî÷åâèõ рîñëèн.
 � Вèгîнêà êâ³òêîâèõ цèбу

ëèннèõ рîñëèн: òюëüïàн³â, 
шàфрàн³â, г³àцèнò³â. 
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòîрîзâàгà 

“Оâî÷åâå ñàфàр³”. 
 � Еêñêурñ³я â òåïëèцю.
 � Еêñêурñ³я â ñàä, нà ïîëå, 

нà гîрîä. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî îñîбëèâîñò³ äîгëяäу зà 
рîñëèнàìè ñàäу ³ гîрîäу;
ïрî уìîâè рîñòу ³ рîзâèòêу 
рîñëèн;
ïрî уìîâè ïрîрîñòàння нà
ñ³ння;
 x має уявлення ïрî äåяê³ ïрî
фåñ³ї ñ³ëüñüêîгîñïîäàрñüêî
гî ñïряìуâàння: ñàä³âнèê, 
êàрòîïëяр, êâ³òнèêàр, ëàнä
шàфòнèй äèзàйнåр;
 x уміє:
âèрîщуâàòè рîзñàäу äåяêèõ 
гîрîäн³õ рîñëèн;
зä³йñнюâàòè âèгîнêу äåяêèõ 
êâ³òêîâèõ цèбуëèннèõ рîñ
ëèн;
 x наводить приклади: 
ì³ñцåâèõ рîñëèн ñàäу й гî
рîäу;
ì³ñцåâèõ òâàрèн ñàäу й гî
рîäу;
ë³êàрñüêèõ рîñëèн ñàäу й 
гîрîäу;
äåяêèõ шê³äнèê³â ñàäу й гî
рîäу;
рîñëèн, яê³ рîзìнîжуюòü
ñя нàñ³нняì, цèбуëèнàìè, 
буëüбàìè, êîрåнåâèщåì;
 x висловлює ñуäжåння ïрî нå
îбõ³äн³ñòü äбàйëèâîгî ñòàâ
ëåння äî êîìïîнåнò³â нåжè
âîї ïрèрîäè; 
 x усвідомлює роль ïрàц³ â 
жèòò³ ëюäèнè.
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МіСТО і СЕЛО

4 Жèòòя ì³ñòà ³ ñåëà. М³й ä³ì. 
Вïëèâ ìîєї рîäèнè нà ïрè
рîäнå ñåрåäîâèщå. Прàâèëà 
ïрèрîäîбåзïå÷нîї ïîâåä³н
êè.
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³я âуëèцяìè ì³ñòà 

³ ñåëà. 
 � Сêëàäàння åêîëîг³÷нîгî 

ïрîåêòу “Еêîëîг³÷нà äîì³â
êà ìîєї ìр³ї”.
 � Еêîëîг³÷нèй àуêц³îн “Збå

рåжåìî ÷èñòîю Зåìëю!”
 � Еêîëîг³÷нèй äåñàнò “Чèñ

òà шêîëà”. 
 � Еêîëîг³÷нà грà “Гîрîбц³ й 

àâòîìîб³ë³”. 

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî ³ñòîр³ю зàбуäîâè р³äнî
гî ì³ñòà (ñåëà, âуëèц³, ì³ê
рîрàйîну òîщî);
ïрî ³ñòîр³ю òà êуëüòуру ñâî
гî ì³ñòà (ñåëà); 
ïîõîäжåння нàзâè ñâîгî нà
ñåëåнîгî ïунêòу;
ïрî îñîбëèâîñò³ рîñëèннîгî 
òà òâàрèннîгî ñâ³òу ì³ñòà ³ 
ñåëà;
 x розуміє знà÷åння ïîìåшêàн
ня äëя ëюäèнè; 
 x уміє оцінювати рåзуëüòàòè 
âзàєìîä³ї ëюäåй з ïрèрîäîю 
(âзàєìîä³я ïрèнîñèòü êî
рèñòü, шêîäу);
 x намагається дотримувати-
ся ïрàâèë ïîâåä³нêè нà âу
ëèц³, у òрàнñïîрò³, ï³ä ÷àñ 
ïрîгуëянîê, åêñêурñ³й;
 x висловлює судження ïрî 
âïëèâ ëюäèнè нà ïрèрîäнå 
ñåрåäîâèщå;
 x порівнює îñîбëèâîñò³ ïîбу
òу ëюäåй ì³ñòà ³ ñåëà;
 x аналізує та оцінює:
ïрèêëàäè ïîзèòèâнîгî òà нå
гàòèâнîгî âïëèâу ëюäèнè нà 
ïрèрîäу;
 x виявляє інтерес:
äî îб’єêò³â нàâêîëèшнüîгî 
ñâ³òу, уìîâ жèòòя ëюäåй, 
òâàрèн, рîñëèн, нàìàгàєòü
ñя îц³нèòè їõ ñòàн з ïîзèц³ї 
“äîбрå – ïîгàнî”.
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ПРиРОДа і ЛюДиНа

9 Люäèнà – ÷àñòèнà ïрèрî
äè. Взàєìîзâ’язîê ëюäèнè ³ 
ïрèрîäè. 
Прèрîäà ³ зäîрîâ’я ëюäèнè.
Прàâà ïрèрîäè.
Люäèнà äîñë³äжує ïрèрîäу. 
Вèâ÷åння рîñëèн. Вèâ÷åння 
òâàрèн. Обë³ê òâàрèн: ê³ëü
цюâàння, рàä³îìàяêè. Зì³нè 
ëюäèнîю нàâêîëèшнüîгî 
ïрèрîäнîгî ñåрåäîâèщà. 
Еêîëîг³÷н³ ïрîбëåìè нàâêî
ëèшнüîгî ïрèрîäнîгî ñåрåä
îâèщà. 
Пîâåä³нêà ëюäèнè у ïрèрîä
нîìу ñåрåäîâèщ³. Нàрîäн³ 
òрàäèц³ї ³ îõîрîнà ïрèрîäè. 
Рîñëèнè ³ òâàрèнè â õу
äîжн³õ òâîрàõ ïèñüìåннè
ê³â р³äнîгî êрàю. Рîñëèнè ³ 
òâàрèнè â ì³ñцåâèõ êàзêàõ ³ 
ëåгåнäàõ.
Практичні роботи та екс-
курсії: 
 � Еêñêурñ³я у ïрèрîäу äëя 

âèяâëåння ïîзèòèâнèõ òà нå
гàòèâнèõ âïëèâ³â ëюäèнè нà 
ïрèрîäу. 
 � Еêîëîг³÷нèй ï³шîõ³ä

нèй ïîõ³ä äëя бàòüê³â ³ ä³
òåй “Пîшуêè ñêàрб³â äяäüêà 
Лåâà”.
 � Еêîëîг³÷нèй äåñàнò “ 

Уì³й äîïîìîгòè ïрèрîä³”.  
 � Тâîр÷å зàâäàння “Дåêëà

рàц³я ïрàâ ïрèрîäè”.
 � Кîнêурñ òâîрц³â åêîëîг³÷

нèõ êàзîê.

Учень (учениця): 
 x має уявлення: 
ïрî уìîâè, нåîбõ³äн³ äëя 
жèòòя ëюäèнè нà Зåìë³;
ïрî äåяê³ ñïîñîбè âèâ÷åння 
ïрèрîäè ëюäèнîю;
ïрî ì³ñцåâ³ нàрîäн³ òрàäèц³ї 
îõîрîнè ïрèрîäè;
ïрî äåяê³ õуäîжн³ òâîрè ïрî 
ïрèрîäу ì³ñцåâèõ ïèñüìåн
нèê³â; 
ïрî äåяê³ ì³ñцåâ³ ëåгåнäè 
ïрî рîñëèнè ³ òâàрèн;
 x уміє:
õàрàêòåрèзуâàòè õуäîжн³ 
òâîрè ïрî ïрèрîäу;
ñêëàäàòè åêîëîг³÷н³ êàзêè; 
îр³єнòуâàòèñя â ïрèрîä³ зà 
ì³ñцåâèìè îзнàêàìè;
âèзнà÷àòè òèïè õìàр òà ñòу
ï³нü õìàрнîñò³;
êîрèñòуâàòèñя ïрèëàäàìè 
ïрèрîäîäîñë³äнèêà: êîìïà
ñîì;
ïåрåäàâàòè ñâîї ïî÷уòòя у 
äîñòуïнèõ âèäàõ òâîр÷îñò³ 
(îïîâ³äàння, êàзêà, ìàëю
нîê);
 x усвідомлює нåрîзрèâну єä
н³ñòü ñâ³òу ïрèрîäè ³ ëю
äèнè, ïрè÷èн нîнàñë³äêîâ³ 
зâ’язêè у нàâ êîëèшнüîìу 
ñâ³ò³;
 x набуває ïåрâèннèõ нàâè÷îê 
îõîрîнè ñâîгî зäîрîâ’я;
 x коротко характеризує ñïî
ñîбè âèâ÷åння ïрèрîäè ëю
äèнîю;
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 � Еêîëîг³÷нà âèñòàâà “Яê 
іâàнêî цàрñòâî ряòуâàâ”. 
 � Еêîëîг³÷нå ñâяòî “Зåìëя 

– нàш ñï³ëüнèй ä³ì”.

 x наводить приклади: 
нàрîäнèõ òрàäèц³й îõîрîнè 
ïрèрîäè;
ì³ñцåâèõ êàзîê, ïåрåêàз³â, 
ëåгåнä ïрî ïрèрîäу;
äåяêèõ åêзîòè÷нèõ рîñëèн;
äåяêèõ рîñëèн, яê³ âèêîрèñ
òîâуюòüñя â нàрîäн³й îбря
äîâîñò³;
 x порівнює îñîбëèâîñò³ òâà
рèннîгî ³ рîñëèннîгî ñâ³òу 
р³знîìàн³òнèõ ïрèрîäнèõ 
угруïîâàнü;
 x висловлює судження ïрî 
âëàñнå ñòàâëåння äî îб’єêò³â 
ïрèрîäè ³ ïîâåä³нêу ëюäåй;
 x проявляє ініціативу у 
рîзâ’язàнн³ åêîëîг³÷нèõ 
ïрîбëåì ïрèрîäè нàйбëèж
÷îгî äîâê³ëëя;
 x має потребу: 
у ñï³ëêуâàнн³ з ïрåäñòàâнè
êàìè òâàрèннîгî ³ рîñëèннî
гî ñâ³òу;
ñï³â÷уòò³ äî нèõ; 
у ïрîяâàõ äîбрîòè, ìèëîñåр
äя äî ëюäåй òà ïрèрîäè;
у ï³êëуâàнн³ ïрî ïрåäñòàâ
нèê³â òâàрèннîгî ³ рîñëèн
нîгî ñâ³òу;
 x аналізує та оцінює:
âëàñну ïîâåä³нêу òà ïîâåä³н
êу ³ншèõ ëюäåй у ïрèрîäнî
ìу ñåрåäîâèщ³;
ïрèêëàäè ïîзèòèâнîгî òà нå
гàòèâнîгî âïëèâу ëюäèнè нà 
ïрèрîäу;
 x дотримується правил åêî
ëîг³÷нî äîц³ëüнîї ïîâåä³нêè 
у ïрèрîäнîìу ñåрå äîâèщ³.



 

НародНа вишивка
2–4 класи

Автор

Л. Свінціцька – вчитель початкових класів за-
гальноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів № 15 м. Чернівці, вчитель-
методист, лауреат конкурсу 
“Вчи тель року – 2008”
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ПояснювАльнА зАПискА

Вишивка – один з видів декоративно-прикладного мистецтва, що 
поширений в Україні. Своїм корінням він сягає глибини століть. Од-
нак вишивка – це не лише мистецтво оздоблення тканини ручним 
способом, а й складова народної педагогіки, ефективна форма при-
лучення дітей до національної культури.

Вміння вишивати духовно збагачує людину, приносить задоволен-
ня від спілкування зі справжнім мистецтвом.

Мета курсу – забезпечити компетентностей особистості засоба-
ми мистецтва вишивки: пізнавальної, практичної, творчої, комуніка-
тивної, соціальної. У процесі засвоєння навчального матеріалу діти 
оволодівають комплексами знань, умінь і навичок роботи з різними 
матеріалами, видами швів та технік ручної вишивки; отримують відо-
мості з графічної грамоти; вчаться планувати роботу, правильно розта-
шовувати візерунки. Вишивання дає широкі можливості для реалізації 
творчих задатків особистості: побудова найпростіших власних схем ви-
шивок, добір матеріалів, розкрій заготовок, композиційне та кольорове 
вирішення узору чи зображення, інтеграція видів вишивальних швів. 

Зміст курсу відповідає дидактичним принципам навчання, має 
певні визначені цілі:

 � дослідження спільних ознак та етнографічних особливостей у 
вишивці різних регіонів України та свого краю;

 � повідомлення початкових відомостей про галузь “вишивання”, 
матеріали, приладдя, необхідні для праці;

 � формування трудових умінь і навичок, прищеплення елемен-
тів трудової культури;

 � виховання працелюбності, старанності, охайності, економнос-
ті;

 � сприяння розвиткові творчих задатків особистості: пізнаваль-
ного інтересу, художнього смаку, творчої уяви;

 � виховання поваги до традицій українського народу, позитив-
них якостей емоційно-вольової сфери: доброзичливого став-
лення до людей, старанності у роботі.

В основу курсу “Народна вишивка” покладено відомості про ручну 
вишивку українського народу. Все розмаїття вишивок класифіковане 
за технікою вишивання: гладь, хрестик, мережка, гаптування, виши-
вання бісером; орнаментальними мотивами: геометричні, зооморфні, 
рослинні; кольорами: гармонійні – контрастні, теплі – холодні. Діти 
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отримують відомості про символічне значення орнаментів, кольорів, 
враховують їх у проектуванні та виготовленні виробу. Особливістю 
програми є її зв’язок із сучасним дизайном: виготовлення предметів 
побуту, аксесуарів, оздоблення одягу тощо. Курс має чітко виражену 
практичну спрямованість. Його зміст не дублює програмовий матері-
ал з трудового навчання, а розширює, поглиблює відомості по роботі 
з вишивкою. У структурі розділів курсу простежується певна цикліч-
ність, з року в рік повторюються окремі назви розділів, проте вони 
охоплюють нові поняття, процеси, складніші від попередніх.

Програма розрахована на дітей віком від 7 до 10 років. У за-
провадженні цього курсу вагома роль належить особистому прикладу 
вчителя, його майстерності та культурі праці.



169

Перший рік навчання

2 клас

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВСтУП

2 Історія розвитку народ-
ної вишивки.
Вишиті вироби в обря-
дах українського наро-
ду. Основні матеріали 
ви шивальниці. Обладна-
ння робочого місця.
Практичні роботи:
1. Презентація народних 
та сучасних стилізова-
них вишитих виробів.
2. Демонстрування під-
готовки до вишивання: 
розкрій тканини, підго-
товка п’ялець, занизу-
вання нитки в голку. 

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x має уявлення про історію роз-
витку народної вишивки;
 x наводить приклади використан-
ня вишитих виробів в обрядах;
 x розуміє необхідність дотриман-
ня правил безпеки та санітарно-
гігієнічних вимог під час виши-
вання; 
 x виконує вимоги до облаштуван-
ня робочого місця;
 x розрізняє види тканин, ниток 
для вишивання;
 x уміє правильно підготувати міс-
це, знаряддя (тканини, нитки, 
голки, п’яльця, наперсток) до 
роботи;
 x орієнтується в особливостях 
добору голки, нитки.

ВишиВальНІ шВи

7 Поняття про вишивальні 
шви. Класифікація швів. 
Дефекти виконання швів. 
Вишивання серветки.
Практичні роботи:
1. Закріплення нитки 
без вузлика.

Учень (учениця):
 x розрізняє і називає вишиваль-
ні шви “уперед голку”, “стеб-
ловий”, “ланцюжок” (тамбур-
ний);
 x дотримується вимог до веден-
ня швів, до вишитого твору;
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2. Оволодіння алгорит-
мом ведення декоратив-
них швів. Виправлення 
дефектів швів.
3. Розкрій тканини. Ви-
шивання серветки вивче-
ними швами. Обробка 
країв.
4. Прання, прасування 
готових виробів.
5. Створення виставки 
зразків серветок. 

 x вирізає із тканини заготовку 
для виробу;
 x закріплює нитки без вузлика на 
початку і в кінці роботи;
 x виконує вишивальні шви;
 x виправляє помилки у шві спосо-
бами “розшивка”, “надріз стіб-
ка”;
 x обробляє краї способом “тороч-
ка” (висмикування);
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

ВишиВаННя глаДДю

8 Поняття про техніку ви-
шивання гладдю, її ви-
користання. Види гладі. 
Основні матеріали (тка-
нина, нитки-муліне, гол-
ки, п’яльця, наперсток). 
гармонійне поєднання 
кольорів. Виготовлення 
гольниці.
Практичні роботи:
1. Презентація вишитих 
народних та сучасних 
стилізованих виробів, 
вишитих гладдю.
2. Проектування на па-
пері орнаменту.
3. Розкрій тканини для 
гольниці.
4. Нанесення малюнка 
на тканину: обведення 
трафаретів, нанесення

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x розрізняє і називає основні 
види швів вишивання гладдю: 
“без настилу”, “з настилом”;
 x дотримується вимог до веден-
ня гладдєвих швів, до вишитого 
твору;
 x копіює орнаменти;
 x створює найпростіші власні 
рослинні орнаменти;
 x поєднує гармонійно кольори;
 x уміє вишивати дрібні орнамен-
ти гладдю без настилу, більші – 
гладдю з настилом;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
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контурів за власним за-
думом.
5. Вишивання заготовки 
для гольниці. Прання, 
прасування. Пошиття 
виробу.
6. Створення виставки 
гольниць.

 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

лІЧильНІ техНІКи ВишиВаННя

12 Вишиті рушники в об-
рядах українського на-
роду. Поняття про по-
верхові лічильні шви. 
Основні матеріали (кан-
ва, полотно, “домотка-
на” тканина, нитки, гол-
ки, п’яльця, наперсток), 
їх відповідність. Види 
рушникових заповнень. 
Види орнаментів: гео-
метричний, рослинний, 
зооморфний, їх симво-
лічність. технологія ви-
конання лічильних швів. 
Виготовлення дитячого 
рушничка. Обробка кра-
їв виробу.
Практичні роботи:
1. День родинних руш-
ників.
2. Виконання зразків лі-
чильних швів.
3. Створення схем най-
простіших візерунків.
4. Розкрій, обробка кра-
їв виробу.

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x має уявлення про особливості 
заповнень вишитих рушників;
 x виявляє зацікавлення до зна-
чення орнаментальної, кольоро-
вої символіки;
 x розрізняє і називає класифіка-
цію лічильних швів “півхрест”, 
“хрест”;
 x виконує лічильні шви;
 x дотримується вимог до ведення 
рахункових вишивальних швів, 
вимог до вишитого виробу;
 x визначає поздовжній напрям 
ниток тканини*;
 x створює найпростіші схеми ві-
зерунків із рушниковим запо-
вненням;
 x обробляє краї виробу: заги-
нання, підшивання боків; ви-
смикування торочок на кінцях 
рушничка; закріплення торочок 
швом “хрестик”;
 x вишиває рушничок вивченими 
лічильними швами;

*Задля уникнення деформації візерунка, у виробі поздовжні нитки тканини ма-
ють бути в напрямку “від верху до низу”, а не “зліва направо”.
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5. Вишивання рушнич-
ка.
6. Прання, прасування.
7. Створення виставки 
рушничків.

 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження що-
до власного виробу та вишивок 
товаришів.

НаРОДНа ВишиВКа І СУЧаСНІСть

4 Поняття про компози-
цію, поєднання кольо-
рів у вишиванні. Засо-
би композиції. творче 
застосування вивчених 
орнаментів, швів. Ви-
готовлення закладки в 
книгу.
Практичні роботи:
1. Презентація сучасних 
предметів побуту, аксе-
суарів, оздоблених ви-
шивкою.
2. Розкрій, вишивання 
закладки в книгу.
3. Виготовлення оздо-
блювальної китиці.
4. Створення виставки 
виробів.

Учень (учениця):
 x має уявлення про засоби ком-
позиції: центр, симетрію, аси-
метрію; особливості підбору ко-
льорів;
 x дотримується вимог до виши-
того виробу;
 x створює на основі народних 
орнаментів власну схему напо-
внення виробу;
 x користується вивченими виши-
вальними швами;
 x підбирає нитки відповідно до 
орнаменту: теплих чи холодних, 
гармонійніх або контрастних ко-
льорів;
 x визначає у виробі композицій-
ний центр;
 x дотримується симетричності 
чи асиметричності;
 x розуміє і дотримується сані-
тар но-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

2 Резервний час
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Другий рік навчання

3 клас

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВишиВальНІ шВи

15 Вишивки різних регіонів 
України. 
Відомі українські май-
стри народної вишивки. 
Всеукраїнський Руш-
ник Злагоди. Матеріали 
Всеукраїнської історико-
етнографічної експеди-
ції “Україна вишива-
на”. Проект “Вишивка 
у фольклорних та автор-
ських творах”. Освоєння 
вишивальних швів. Ви-
готовлення хустин. Ди-
тячий ранок.
Практичні роботи:
1. Започаткування аль-
бому-добірки схем візе-
рунків, світлин народно-
го одягу, матеріалів про 
майстрів вишивки різних 
регіонів України.
2. Проект “Вишивка у 
фольклорних та автор-
ських творах”.
3. Розкрій, вишивання 
хустин-оберегів для мам.
4. Створення вензелів 
(маминих ініціалів).
5. Прання, прасування 
виробів.

Учень (учениця):
 x називає імена 2-3 відомих укра-
їнських майстрів народної ви-
шивки;
 x аналізує зразки виробів народ-
них умільців;
 x має уявлення про всенародні 
українські заходи, пов’язані з 
вишиванням;
 x виявляє інтерес до народних та 
авторських творів про вишив-
ку;
 x розрізняє і називає вишиваль-
ні шви: “солов’їні вічка”, “тов-
мацька зірка”, “петельний”;
 x виконує вишивальні шви;
 x користується для вишивання 
вензелів на виробі раніше ви-
вченим “стебловим” швом;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.
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6. Підготовка та про-
ведення дитячого ранку 
“Україна вишивана”.

МеРежКи

3 Поняття мережки, її 
призначення. Виконання 
найпростішої мережки.
Практичні роботи:
1. Порівняння виробів, 
оздоблених та неоздо-
блених мережкою.
2. Освоєння алгоритму 
виконання найпростіших 
швів мережки.
3. Створення зразків ме-
режок.

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x розрізняє і називає найпростіші 
мережки: “одинарний прутик”, 
“гречка”;
 x пояснює призначення мережок;
 x вишиває один зі швів мережки;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

лІЧильНІ техНІКи ВишиВаННя

10 технологія виконання лі-
чильних швів. Виготов-
лення одягу для ляльки. 
Практичні роботи:
1. екскурсія в краєзнав-
чий музей. Засвоєння 
назв народного одягу.
2. Освоєння нового лі-
чильного шва.
3. Виготовлення (коопе-
ративне) одягу для ляль-
ки: розкрій, вишивання, 
пошиття, прання, прасу-
вання.
4. Створення виставки.

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x розпізнає відмінності святково-
го та повсякденного народного 
одягу;
 x має уявлення про назви одягу 
українського народного костюма; 
особливості крою, оздоблення со-
рочок різних регіонів України;
 x оперує назвами вивчених лі-
чильних швів, вимогами до їх 
ведення; вимогами до вишитого 
виробу;
 x розрізняє і називає лічильний 
шов “подвійний хрест”;
 x виконує лічильні шви; обробляє 
краї виробу мережкою; 
 x дотримується вимог до ведення 
лічильних вишивальних швів,
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мережки, вимог до вишитого 
виробу;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

НаРОДНа ВишиВКа І СУЧаСНІСть

5 Композиція у вишиван-
ні. Засоби композиції. 
Кольорова канва. творче 
застосування вивчених 
орнаментів, швів. Ви-
шивальні шви. Вишивка 
чохла для мобільного те-
лефона (окулярів).
Практичні роботи:
1. Презентація сучасних 
предметів побуту, аксе-
суарів, оздоблених ви-
шивкою.
2. Виконання зразків 
оздоблювальних швів.
3. Розкрій, вишивання 
чохла для мобільного 
телефона, прання, пра-
сування.
4. Плетіння мотузки “ко-
сичка”, прикріплення до 
виробу.
5. Створення виставки 
чохлів для мобільного 
телефона. 

Учень (учениця):
 x спостерігає, пояснює й засто-
совує засоби композиції: центр, 
симетрію, асиметрію; особли-
вості підбору ниток для оздоб-
лення кольорової канви; оздоб-
лювальні вишивальні шви; 
 x дотримується вимог до швів та 
до вишитого твору;
 x уміє гармонійно або контрастно 
поєднувати кольорову канву та 
нитки;
 x створює найпростішу схему ві-
зерунка для виробу на основі 
вивчених швів, орнаментів;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

2 Резервний час**

** Резервний час може бути використаний для створення колективного панно 
“Весна”, “Квіти”.
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Третій рік навчання

4 клас

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

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВишиВальНІ шВи

9 екскурсія (зустріч) “Оз-
на йомлення з творчістю 
місцевих майстрів”. Не-
повторні дивотвори рід-
ного краю.
Освоєння вишивальних 
швів “лиштва”, “коз-
лик”.
Практичні роботи:
1. Розглядання вишивок 
місцевих народних май-
стрів.
2. Копіювання елементів 
з вишивок свого краю.
3. Освоєння вишиваль-
них швів.
4. Вишивання пояса (кра-
ватки, носової хусточки, 
тайстри, фартуха, сороч-
ки).

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x відрізняє вишивки свого регіо-
ну від інших;
 x називає особливості вишивки 
свого краю: орнамент, колір ни-
ток, види вишивальних технік, 
заповнення площини тканини;
 x копіює елементи з вишивок рід-
ного краю;
 x вишиває предмет чи елемент 
одягу за найпростішими місце-
вими мотивами;
 x пояснює і застосовує техні-
ку виконання швів “козлик”, 
“лиштва” – пряма гладь, що 
вишивається справа наліво, а 
не навпаки;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

СтаРОВиННе гаПтУВаННя

3 гаптування – вишивання 
гладдю сріблястими та 
золотистими нитками.  

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
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Київська Русь-Україна – 
час розквіту гаптування. 
Виготовлення новорічної 
листівки з віконечком-
вишивкою.
Практичні роботи:
1. Презентація світлин з 
пам’ятками історії гапту-
ванням предметів церков-
ного та побутового вжит-
ку.
2. Освоєння техніки гап-
тування.
3. Виготовлення новоріч-
ної листівки: гаптування 
на синій тканині срібляс-
тими нитками символів 
зими (сніжинки, ялинка, 
сніговик, гілочка ялини з 
іграшкою, Різдвяна зірка 
тощо); вирізання з карто-
ну заготовок прямокутної 
форми (2 шт.), утворення 
на одній з них віконечка; 
закріплення між заготов-
ками вишивки.
4. Створення виставки.

 x має уявлення про історію ви-
никнення гаптування; особли-
вості підбору інструментів та 
матеріалів;
 x підбирає сріблясті, золотисті 
нитки;
 x користується спеціальним 
пристосуванням для занизуван-
ня нитки в голку;
 x добирає тканину з фактурою, 
кольором, які підсилюють ви-
разність, блиск вишивки;
 x користується взірцями для ви-
шивання гладдю;
 x пояснює і дотримується вимог 
до ведення гаптування; вимог 
до виробів;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

ВишиВаННя бІСеРОМ

6 Поняття техніки виши-
вання бісером, стекляру-
сом. Створення картин-
мініатюр: вишивання 
бісером рослинного орна-
менту.
Практичні роботи:
1. Презентація одягу, ак-
сесуарів, вишитих бісе-
ром.

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x пояснює і дотримується особ-
ливостей підбору інструментів 
та матеріалів для вишивання 
бісером; вимог до ведення ви-
шивання бісером; вимоги до ви-
шитого твору;
 x створює ескіз візерунка;
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2. Спостереження за крі-
пленням бісеру з лицьо-
вого та виворотнього бо-
ків.
3. Освоєння вишивання 
бісером.
4. Створення ескізу з рос-
линним наповненням.
5. Вишивання зразків-
мініатюр (створення кар-
тинок, оздоблення комір-
ців тощо).
6. Створення виставки.

 x добирає потрібні інструменти: 
тонку голку, нитки для шиття 
№ 40 кольору, відповідного до 
забарвлення бісеру; тканину 
чи канву, що співвідносяться з 
розміром бісеру*;
 x застосовує для вишивання бісе-
ром лічильний шов “півхрест”;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
вок товаришів.

НаРОДНа ВишиВКа І СУЧаСНІСть

15 Прикрашання інтер’єру 
вишитими картинками. 
етапи роботи над виши-
тою картинкою. “Дерево 
життя”– стилізовані каз-
кові квіти, універсаль-
ний сюжет-оберіг оселі. 
Самовибір техніки ви-
шивання. Створення кар-
тинки в дитячу кімнату 
з зооморфним зображен-
ням. Колективна робота 
“Рушник Дитинства”.
Практичні роботи:
1. Презентація різнови-
дів “дерева життя” у на-
родних вишиванках.
2. Створення ескізу (схе-
ми) стилізованого “дере-
ва життя”.

Учень (учениця):
 x спостерігає, аналізує зразки 
виробів народних умільців;
 x має поняття про добір схем 
для вишивання з додатко-
вих джерел: книг, журналів, 
інтернет-сайтів;
 x орієнтується у способах роз-
робки власних схем: графічно 
та з допомогою спеціальних 
комп’ютерних програм;
 x дотримується вимог до виши-
вання картини, вимог до виши-
того твору;
 x обробляє краї тканини одним 
зі способів: обметування, нане-
сення на краї прозорого лаку, 
клею, обрамлення скотчем;

* Для певності щодо правильності добору інструментів та матеріалів радимо ко-
ристуватися дитячими комплектами “Вишивка бісером”, щоправда, вони диктують 
малюнок вишивки, позбавляючи дитину права самовибору.
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3. Вибір техніки виши-
вання для реалізації за-
думу.
4. Розрахунок матеріа-
лів.
5. Нанесення контурів (у 
разі вишивання гладдю).
6. Вишивання, прання, 
прасування.
7. Оформлення картини.
8. аналогічний процес зі 
створення вишитої кар-
тинки із зооморфним зо-
браженням.
9. Створення виставки 
виробів.
10. Колективна робота 
“Рушник Дитинства”. 

 x використовує набуті знання 
та вміння для створення схем, 
вибору оптимальної техніки ви-
шивання;
 x має уявлення про дизайнер-
ський підхід до оформлення 
виробу: добір рамки, паспорта 
відповідно до кольорового вирі-
шення та розмірів вишивки;
 x розуміє і дотримується сані-
тарно-гігієнічних вимог до ви-
шивання та правил безпеки;
 x висловлює оцінні судження 
щодо власного виробу та виши-
ванок товаришів.

2 Резервний час**

** Резервний час може бути використаний для вивчення мистецтва вишивки 
народів світу.



  

АбеткА  
теАтрАльного  

мистецтвА
1–4 класи

Автор

Л. Петренко – вчитель початкових класів за-
гальноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів № 15 м. Ніжин Чернігів-
ської області, вчитель-методист, 
лауреат та дипломант Всеукра-
їнського конкурсу “Класний ке-
рівник року” (2000, 2004)
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ПояснювАльнА зАПискА

Ідея курсу – створення умов для: 
 - формування гармонійної особистості, “яка живе у злагоді з со-
бою, довколишніми ми людьми та природою”; 

 - повної реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку ди-
тини, здатної до самопізнання, самовдосконалення, самореалі-
зації, особистісного та професійного самовизначення відповідно 
до її психології, прав та інтересів;

 - навчання дітей конструктивному спілкуванню, формування в 
них комунікативної та психологічної компетентності. 

Ця ідея включає: цінність знань, цінність свободи особистості, 
цінність моралі, цінність здоров’я.

Мета курсу – забезпечення особистісного художньо-естетичного 
розвитку учнів, формування у них широких світоглядних орієнтацій 
та компетенцій, виховання потреби у творчій самореалізації та духо-
вному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями україн-
ської та зарубіжної культурно-мистецької спадщини. 

Виховання особистості, здатної акумулювати, творчо переосмис-
лювати та успішно реалізувати набутий досвід, досягнення людства в 
науці, культурі та мистецтві. 

Головні завдання курсу:
 � збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формуван-

ня культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного 
ставлення до мистецьких цінностей;

 � опанування учнями художньо-практичними вміннями та нави-
чками, формування комплексу художніх компетенцій, що за-
безпечують здатність керуватися набутими знаннями та вмін-
нями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

 � розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і 
культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлен-
ня власної причетності до художніх традицій свого народу; 

 � розвиток в учнів почуття успіху від власних досягнень у ца-
рині мистецької культури, впевненості у здатності самостійно 
вирішувати поставлені завдання;

 � виховання культури міжнаціонального спілкування через ви-
вчення художніх традицій народів різних країн.

Курс “Абетка театрального мистецтва” суто практичний і має 
розвивально-навчально-виховне спрямування. 
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в основу курсу закладена театралізована гра як головний метод 
навчально-виховного процесу. Програма включає розділи: історія 
театру, різновиди театрів, процес створення вистави та практика теа-
трального дійства, театральна ейдетика. 

особливістю курсу є інтеграційний принцип побудови: він 
пов’язаний із цілою ланкою загальноосвітніх та спеціалізованих пред-
метів (читання, література, риторика, театральна гра, вокал, плас-
тика, ритміка, театрально-декораційний живопис, художня праця, 
комп’ютерна графіка, дизайн, креслення, конструювання тощо). 

Елементи змісту “Абетки театрального мистецтва” можна викорис-
товувати під час вивчення предметів інваріантної частини – навчання 
грамоти, читання, математики, української мови, природознавства, 
громадянської освіти, основ здоров’я, іноземних мов, музики, хорео-
графії, образотворчого мистецтва, трудового навчання. 

Головним аспектом даного напрямку роботи є система “клас–
театр”, у якому не тільки ставлять традиційні п’єси, але й вигадують 
нові форми театрального дійства (мініатюра, імпровізація, картинка, 
ессе, кліп тощо). Схвалення та затвердження дитячих вистав про-
ходить колегіально: експертами й поціновувачами запропонованої 
роботи виступають учні, вчителі, батьки. До різноманітних форм ху-
дожньої творчості та театрального дійства залучаються всі діти. В 
колективі створюються умови для співпраці, партнерських відносин 
у групах, індивідуальної роботи, що стимулює в учнях безперервний 
процес самопізнання, саморозвитку і самоудосконалення.

Зазначені змістові лінії даного курсу реалізуються через систему 
творчих завдань, які мають теоретично-практичний характер, спря-
мовані на формування загальноосвітніх та сценічних умінь і нави-
чок, ускладнюються паралельно з ускладненням завдань сценічно-
виконавського плану. Великого методичного значення набуває 
варіативність змісту і форм занять, залучення дітей до елементів сце-
нарної роботи та режисури.

Програма ґрунтується на принципах цілісності, наступності, сис-
темності та варіативності змісту, органічної єдності національних і 
загальнолюдських цінностей. 

Учителеві варто формувати доброзичливий психологічний клімат 
у дитячому колективі, підтримувати високодуховний стиль взаємосто-
сунків між вихованцями, дотримуватися тактики партнерства та спів-
робітництва, підтримуватися дитячий інтерес, заохочувати до творчої 
діяльності, зацікавити учнів процесом виконання роботи, бути гото-
вим до творчості особисто. 
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Педагог має забезпечити оптимальні умови розвитку всім дітям 
групи, дотримуватися обраного напрямку, враховувати поставлені за-
вдання і, заразом, вміти швидко й гнучко перебудовувати намічений 
план роботи залежно від:

 - можливостей, творчих здібностей, нахилів, інтересів, знань та 
індивідуальних особливостей кожної дитини;

 - варіантів рішень, які пропонують вихованці;
 - запитань, ідей, проблем, котрі виникають при виконанні будь-
якої творчої роботи.

Методом діагностики прогнозованого результату можуть слугува-
ти вистави, свята, різнорівневі конкурси та набутий учнями потенціал 
для формування духовної культури, котрий є основою у вихованні 
таких цінностей як толерантність, чесність, доброта, справедливість, 
відповідальність за власні слова та вчинки, повага до оточуючих. 

орієнтовна тематична структура програми

клас Тематика кількість 
годин

загальна 
кількість годин

1 розділ І. Історія театру
розділ ІІ. Різновиди театраль-
ного мистецтва
розділ ІІІ. Творення вистави та 
практика театрального дійства
розділ ІV. Театральна ейдети-
ка

10

8

15
Протягом 

року

35 

2 год –  
резервний час

2 розділ І. Історія театру
розділ ІІ. Різновиди театраль-
ного мистецтва 
розділ ІІІ. Творення вистави та 
практика театрального дійства
розділ ІV. Театральна ейдетика

7

8
19

Протягом 
року

35 

1 год –  
резервний час

3 розділ І. Історія театру
розділ ІІ. Різновиди театраль-
ного мистецтва 
розділ ІІІ. Творення вистави та 
практика театрального дійства

12

7

14

35 

2 год –  
резервний час



184

розділ ІV. Театральна ейдети-
ка

Протягом 
року

4 розділ І. Різновиди театрально-
го мистецтва 
розділ ІІ. Творення вистави та 
практика театрального дійства
розділ ІІІ. Історія театру 
розділ ІV. Театральна ейдети-
ка

5

15
13

Протягом 
року

35 

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВСТУП (1 год)

1

2

2

1

4

1. Історія театру
Ознайомлення із загальним 
поняттям про театральне 
мистецтво через викорис-
тання природного бажання 
дитини до гри. Коли і як 
з’явився театр?
Український обрядовий 
пратеатр: стародавні на-
родні ігри, свята, ритуали. 
Первісні, давньоукраїнські 
музиканти й музичні ін-
струменти. Народна твор-
чість: календарно-обрядові 
та родинно-обрядові пісні. 
Княжий театр. Мистецтво 
скоморохів.
Київ – театральний центр 
України-Русі. Історія кос-
тюмів. Відвідування місце-
вого краєзнавчого музею.
Перегляд і обговорення те-
атральної вистави місцевого 
театру.
Практичні навички існу-
вання в сценічному просто-
рі: підготовка й виконання 
театралізованих народних 
ігор та обрядів (“обжин-
ки”, “Покровські ярмар-
ки”, “Свято Св. Миколая”

Учень (учениця):
 x має уявлення:
про специфіку театрального 
мистецтва; 
про засоби вираження харак-
теру персонажів;
про милозвучність україн-
ської мови;
про жанри українського 
фольклору;
про малі форми усної на-
родної творчості (прислів’я, 
приказки, загадки);
про повчальні особливості 
казки;
 x розуміє:
що мовлене слово може бути 
добрим і злим;
значення жестів під час спіл-
кування;
 x розпізнає:
казку як жанр фольклору;
українські обрядові пісні;
символіку театру;
звуки природи, вчиться їх 
наслідувати (звуконасліду-
вання);
 x запам’ятовує:
текст, запропоновані вчите-
лем сценічні та хореографіч-
ні пози;
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колая”, “Різдво”, “Масля-
на”, “Свято Івана Купала” 
тощо).

 x знає:
основи комунікативної гра-
мотності;
як складати розповідь за до-
помогою сюжетних карти-
нок;
способи вираження характе-
ру персонажів;
історію виникнення театру;
 x уміє:
обговорювати, аналізувати й 
розігрувати рольові позиції 
в запропонованих учителем 
ситуаціях;
слухати і підтримувати діа-
лог;
володіти голосом, змінювати 
силу, темп мовлення, нада-
вати голосу різних відтінків 
залежно від мети висловлю-
вання;
фантазувати, відтворюючи 
через танцювальні рухи на-
віяні музикою образи;
вибирати техніки малюван-
ня, формат аркуша, фанта-
зувати з кольорами та фор-
мою;
читати в особах уривки з ка-
зок;
створювати власні казочки;
 x називає героїв прочитаних 
творів;
 x описує власні враження, 
отримані під час спілкування 
з театральним мистецтвом;
 x виконує підготовлені сценіч-
ні етюди; 

2

2

2

2

2. Різновиди театрального 
мистецтва
Елементарні уявлення про 
драматичний театр. Теа-
тральна азбука (спеціальні 
терміни, актори, театральні 
професії, елементи вистави, 
оздоблення театру, реквізит, 
репертуар, афіша, декорації 
тощо). Побудова взаємин 
між партнерами по сцені. 
Майстерність актора. Сце-
нічний рух. Сценічна мова.
Вивчення мистецтва інс-
ценізації, драматизації й 
імпровізації на матеріалах 
українських народних казок 
із використанням елементів 
хореографії та дитячих шу-
мових музичних інструмен-
тів. 
Основи майстерності спіл-
кування та ораторського 
мистецтва. Ознайомлення з 
культурою мовлення. Мімі-
ка. Мова жестів (положення 
рук, пальців). Діалог. 
Пошук нових драматичних 
ходів. Форми театрального 
дійства – п’єса, мініатюра, 
картинка, есе. Виконання 
комбінованих етюдів на за-
дану тему. Створення “Теа-
тральної світлиці”.
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2

2

2

3. Творення вистави та прак-
тика театрального дійства 
за системою “клас–театр”
Робота над виставою “Подо-
рож до Країни Букварина”. 
Інформація щодо процесу 
творення вистави. Хто такий 
сценарист? Основи сценар-
ної справи. Колективне скла-
дання сценарію – поєднання 
саморозвитку й веселої роз-
ваги (“подорож по букварю, 
казках та мульт фільмах”, 
“бібліотечний урок”, “банк 
ідей” тощо).
Вивчення практики теа-
трального виробництва. Хто 
такий режисер-постановник? 
Визначення виконавського 
завдання, що обумовлене 
ідеєю вистави. Розподіл ро-
лей шляхом “театральних 
проб”, де членами “комісії з 
відбору” вважаються всі учні 
класу. Поділ дітей на групи 
(склад груп змінний), що від-
повідають театральним про-
фесіям (актори, художники-
сценографи, костюмери). 
Розвиток акторської май-
стерності. Психологічна 
підготовка. Перевтілення в 
образ. Практичні навички 
існування в сценічному про-
сторі. Елементарні фізичні 
дії “на публіку”. Етюди на 
створення атмосфери, що 
вимагає сценарій. 

 x дотримується правил ша-
нобливого ставлення до те-
атральної спадщини україн-
ського народу;
 x робить перші спроби аналізу 
інформації та її поєднання з 
театральною діяльністю;
 x демонструє:
музично-ритмічні навички;
інтерес до музики; 
вокальні можливості; 
 x вчиться:
правильно поводитися у ко-
лективі, сміливо висловлю-
вати власну думку;
ставити запитання та давати 
на них відповіді; 
складати діалоги;
публічно виконувати на сце-
ні запропоновані дії; 
інсценізувати та імпровізу-
вати;
спокійно реагувати на заува-
ження, корегувати свою по-
ведінку;
використовувати у своєму 
мовленні потрібну інтона-
цію;
передавати інформацію, не 
спотворюючи її змісту;
 x володіє лексикою вивчених 
тем;
 x бере участь:
у творчій діяльності;
у театралізації народних об-
рядів;
у тренінгах та вправах;
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2

2

2

1

Озвучення вистави. Осно-
вні вимоги до техніки мов-
лення (сила голосу, чітка і 
правильна вимова, дикція, 
артикуляція, розставлення 
логічних пауз та наголо-
сів). Жести і міміка. Шля-
хи запам’ятовування тексту 
через фантазію, асоціативні 
образи, імпровізацію. 
Музичне оформлення ви-
стави. Забезпечення сво-
боди фантазування під му-
зику. Розвиток пластики. 
Виховання культури хоре-
ографічних рухів. Основи 
вокалу. Ознайомлення з по-
становкою дихання. Етюди 
на матеріалах вистави.
Художнє оформлення виста-
ви засобами образотворчого 
мистецтва та комп’ютерної 
графіки. Символічне напо-
внення кольорів. Основи 
ліплення, паперопластики. 
“Театральна світлиця” (робо-
та в групах). “Куточок май-
стрів”: виготовлення юними 
художниками-сценографами 
матеріальної частини виста-
ви – атрибутів і декорацій. 
“Куточок ряження”: ство-
рення юними костюмерами 
елементів костюмів, масок 
та шапочок для перевтілен-
ня.
Підготовка до виступу. Роз-
поділ обов’язків: піднімання 
та опускання завіси, зміна

 x розвиває увагу, фантазію, 
уяву, навички спілкування з 
іншими членами театрально-
го колективу; 
 x проявляє інтерес до: 
усної народної творчості; 
театральної діяльності;
 x оволодіває: 
елементами сценічної грамо-
ти; 
вмінням характеризувати 
персонажів прочитаних ка-
зок;
 x виявляє увагу до слова, його 
значення;
 x створює театральні реквізи-
ти. 
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декорацій, забезпечення ак-
торів реквізитами. Поєднан-
ня окремих етюдів у єдине 
ціле. Прогін вистави. 
Генеральна репетиція. Обго-
ворення та доопрацювання 
невдалих картин та мізанс-
цен.
Виступ перед глядачами.
Резервний час.

4. Театральна ейдетика (по 
кілька хвилин на кожному 
занятті)
Колективне вигадування ка-
зочок на кожну букву алфа-
віту.
“Театральне оживлення” лі-
тер та цифр для їх кращого 
запам’ятовування.
Придумування казки за по-
даним початком чи кінців-
кою.
Придумування казки по-
вчального характеру. 
“Крісло автора” – презента-
ція вигаданої казки, оповід-
ки чи віршика. 
Театр одного актора – пре-
зентація прочитаного вдома 
твору (переказ, пантоміма, 
інсценізація).
“Портрети слів” – малюнко-
ві, графічні, комедійні, теа-
тралізовані імпровізації до 
словарних слів.
“Рухомі піктограми” допо-
магають у вивченні звуко-
буквеного аналізу слів.
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Майстер-клас юних декора-
торів – малювання ілюстра-
цій до прочитаних чи вига-
даних творів.
Психокорекційні тренінги: 
ігри, спрямовані на розвиток 
уваги, уяви, пам’яті, логіч-
ного мислення, вміння утри-
мувати увагу, профілактику 
вікових страхів, корекцію 
відхилень у поведінці.
Комунікативні ігри.

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

1

2

1. Історія театру
Порівняння характерних 
ознак національних теа-
тральних дійств України та 
країн Африки. Традицій-
не африканське театраль-
не мистецтво (поєднання 
танців, пластичних дійств, 
пісень, барабанних ритмів, 
вуличних вистав). Історія 
костюмів.
Культові маски та мала плас-
тика. Театр масок. Виготов-
лення африканських масок 
методом наївного мистецтва. 
Засвоєння африканських 
ритмів. 

Учень (учениця):
 x має уявлення:
про роль та особливості го-
лосу і жестів під час спілку-
вання й сценічного виступу;
про чітку вимову звуків, 
слів; 
про мову музики й музичні 
терміни;
про національну специфіку 
українського театрального 
мистецтва; 
про основи живопису та ком-
позиції в образотворчому 
мистецтві;
про основи сценарної спра-
ви, сценографії й режисури;
про походження масок;
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Театр пантоміми. Читання й 
характеристика дійових осіб 
із африканських казок. Ви-
конання мімічних та панто-
мімічних етюдів на матеріа-
лах казок народів Африки.
Практичні навички існуван-
ня в сценічному просторі: 
театралізована інтерпрета-
ція елементів африканських 
казок у ритмічному малюн-
ку, звучанні слова, міміці, 
жестах, декораціях, масках; 
сценічне втілення етюдів-
спостережень. 

 x стежить за своєю вимовою;
 x розрізняє тональні відтінки 
голосу;
 x знає:
основи комунікативної гра-
мотності;
особливості акторської про-
фесії;
 x уміє:
моделювати й розігрувати 
рольові позиції у відкритих 
ситуаціях, колективно ство-
рених за допомогою залучен-
ня казкових персонажів;
починати і підтримувати діа-
лог; 
правильно, точно, перекон-
ливо висловлювати думку 
під час діалогів, монологів;
усвідомлено сприймати му-
зичні характерні образи і 
створювати їх;
відбирати і власноруч ство-
рювати ілюстрації до казок 
та оповідань; 
складати невеличкі повчаль-
ні оповідання за сюжетами 
картин та з власного життя;
входити в образ вибраного 
героя;
оволодівати своїми емоціями 
під час непередбачуваних си-
туацій;
 x порівнює:
особливості театрального мис-
тецтва і національних костю-
мів різних народів світу; 

3

1

2

2. Різновиди театрального 
мистецтва
Театр “рухомих фігур” 
(об’ємних, пласких, солом’-
яних, глиняних, де рев’ я них, 
із покидькових матеріалів 
тощо). Види театру: пальчи-
ковий, кулачковий, тіньовий, 
настільний, настінний (фла-
нелеграф-телевізор), ігрове 
поле. 
Художнє читання літератур-
ного твору – засіб найповні-
шої передачі змісту літера-
турного твору, основа театру 
“рухомих фігур”. Голос ак-
тора, його інтонація. Занят-
тя технікою мовлення (сила 
голосу, дикція, артикуляція, 
дихання). Вивчення основ 
мистецтва полеміки. 
Дії за персонажів у театрі 
“рухомих фігур”.
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Мовленнєво-рухові етюди. 
Театральний кліп. Музична 
мова. Сприйняття музич-
них термінів (мелодія, темп, 
ритм). Створення музичних 
образів. Ознайомлення з 
елементами вокалу. 
Комбіноване театральне дій-
ство “рухомих фігур” на 
матеріалах “Казок світу”, в 
основі якого закладені де-
кламація (художнє читан-
ня), діалог, музичний су-
провід.

 x визначає спільні та відмін-
ні риси у звучанні музичних 
інструментів різних народів 
світу;
 x розвиває:
ораторські, хореографічні та 
вокальні здібності; 
фантазію й асоціативне мис-
лення; 
емоційну пам’ять;
 x запам’ятовує створений сце-
нічний образ, пози, фізичні 
дії, вірші й діалоги;
 xформулює власні враження, 
отримані під час перегляду 
театральних дійств;
 x використовує:
спеціальну театральну термі-
нологію;
основи сценічної мови та мі-
міки для створення образу 
вибраного героя;
 x удосконалює музичні дані 
(слух, чуття ритму та фор-
ми, вокальні можливості);
 x вчиться:
імпровізувати;
вести дискусію з доступних 
питань;
самостійно знаходити дже-
рела для збагачення власних 
знань; 
ритмічності, координації, 
пластичності, артистизму під 
час виконання танцювальних 
номерів;

2

1

3. Творення вистави та прак-
тика театрального дійства 
за системою “клас–театр”
Основні елементи худож ньо-
образної мови театрального 
мистецтва. Робота над мюзи-
клом “Дива в Країні Казок” 
(за мотивами українських на-
родних казок, європейських 
казок тощо). Колективне 
складання сценарію. 
Обговорення, аналіз і шля-
хи сценічного втілення тво-
ру. Інтеграція основ актор-
ської майстерності, сценічної 
мови, пластики, вокалу, сце-
нографії. Розподіл ролей. 
Поділ дітей на групи (склад 
груп змінний), що відповіда-
ють театральним професіям 
(режисери-постановники, ху-
дож ни ки-сце но графи, костю-
мери, гримери, ак тори, зву-
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ко режи сери, освітлювачі, 
працівники сцени, касири).
Реалізація завдань, які обу-
мовлені ідеєю мюзиклу. 
Розвиток акторської май-
стерності та режисерської 
діяльності. Психологічна 
підготовка. Перевтілення в 
образ через поєднання мі-
міки, пантоміміки, пласти-
ки, жесту, сценічного руху 
і слова. Моделювання мі-
зансцен, розігрування “від-
критих ситуацій”. Етюди на 
відображення характерної 
поведінки персонажів.
Навички мовленнєвого сце-
нічного існування. Інфор-
маційно-змістова обізнаність 
твору, його сценічне втілен-
ня засобами розмовного жан-
ру. Елементи ораторського 
мистецтва.
Художнє читання монологів. 
Майстерність спілкування 
на сцені (зв’язок із партне-
ром очима, вміння керува-
ти своїм обличчям, дикція, 
сила голосу, логічні паузи 
тощо).
Зустріч у музичній вітальні 
(можлива допомога вчителя 
музики). Навчання учнів 
“жити в музиці”, голосом 
відтворюючи образи персо-
нажів. Основи володіння 
елементарними вокально-
тех нічними навичками (по-

визначати та доносити до 
глядача основну думку тво-
ру;
розробляти дизайн інтер’єру 
сцени для майбутньої виста-
ви;
корегувати свою поведінку в 
соціумі;
визначати стан співрозмов-
ника, зіставляючи його з від-
тінком голосу;
налагоджувати контакт із 
співрозмовником (як на сце-
ні, так і в житті);
 x виконує:
одиничні імпровізовані етю-
ди на задану тему; 
декоративні композиції для 
оздоблення сцени та афіш;
 x формує:
творчі здібності;
акторські навички;
навички малювання з нату-
ри, з пам’яті, за уявою;
вміння професійно читати 
вір ші зі сцени;
вміння професійно вести діа-
лог, уміло використовувати 
техніку мовлення;
 x виготовляє:
елементи декорацій, костю-
мів, реквізиту;
театральні афіші, квитки, за-
прошення; 
 x аналізує власні досягнення 
та невдачі;
 x розуміє значення тону голо-
су при спілкуванні;
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становка голосу та ди хання, 
чуття ритму та форми, дина-
міка, чітке вимовляння тек-
сту, емоційність виконання, 
чистота інтонування, роз-
криття характеру та образу 
вокальних творів). 
Хореографія – вид сценіч-
ного мистецтва. Музично-
хореографічна корекція 
сценічних рухів (можли-
ва допомога хореографа). 
Пластика, відчуття ритму, 
координація, постановка та 
виховання культури тан-
цювальних “па”, свобода 
фантазування під музику. 
Сценічний бій. Уведення 
елементів хореографії у кан-
ву спектаклю. 
Етюди на відображення ха-
рактерної поведінки персо-
нажів.
Техніка сцени та художнє 
оформлення вистави. Осно-
ви гриму й кольорознавства.  
Ознайомлення з характер-
ними ознаками скульптури, 
архітектури, декоративно-
прикладного мистецтва як 
засобами створення реквізи-
ту та декорацій. Робота кос-
тюмерів. Оформлення афіш, 
запрошень, квитків (робота 
в групах). Виконання імпро-
візованих етюдів на задану 
дію в запропонованій ситуа-
ції та на матеріалі п’єси.

 x уникає монотонного звучан-
ня голосу;
 x відчуває чарівність музики і 
поетичного слова; 
 x володіє засобами ввічливос-
ті;
 x прислухається до порад;
 x вивчає вправи, виконує їх 
для вдосконалення актор-
ської майстерності та розвит-
ку особистої всебічної компе-
тентності;
 x розкриває власний творчий 
потенціал.
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Підготовка до виступу. По-
єднання окремих етюдів у 
єдине ціле. Прогін вистави. 
Генеральна репетиція. Обго-
ворення та доопрацювання 
невдалих картин та мізанс-
цен.
Виступ перед глядачами.
Резервний час.

4. Театральна ейдетика 
(вправи і творчі завдання 
мають бути наявні в кож-
ному з названих компонен-
тів занять)
Темпово-ритмічні вправи, 
що розвивають акторський 
апарат учнів.
Вигадування виправданих 
поз в етюдах з уявними 
предметами.
Одиничні, парні та групові 
пантомімічні етюди. 
Розігрування вигаданого в 
парі діалогу.
Вправи-ігри, вправи-фан та-
зії, комунікативні та інте-
лектуальні ігри.
Психокорекційні тренінги: 
ігри, спрямовані на розвиток 
уваги, уяви, пам’яті, логіч-
ного мислення, вміння утри-
мувати увагу, профілактику 
вікових страхів, корекцію 
відхилень у поведінці.
Розвиток емоційної пам’яті 
на основі позитивних відчут-
тів при “кодуванні в комік-
сах” правил української гра-
матики для учнів 2 класу.
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Розігрування найбільш вда-
лих знахідок. 
Зображення умов завдань 
засобами театру. Пошу-
ки правильних дій при 
розв’язанні.
Створення рукописної книги 
“Казку пишемо самі”.
“Крісло автора” – презента-
ція вигаданої казки, оповід-
ки чи віршика.
Театр одного актора – пре-
зентація прочитаного вдома 
твору (переказ, пантоміма, 
інсценізація, імпровізація).
Придумування казок та 
віршиків-римівок на вивчені 
правила. 
Продовження роботи з “пор-
третами слів” та “рухомими 
піктограмами”. 
Підготовка ілюстрацій до 
прочитаних чи вигаданих 
творів.

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

1
1. Історія театру
Порівняння характерних 
ознак національних теа-
тральних дійств України та 
країн Сходу і Заходу. Істо-
рія костюмів. 

Учень (учениця):
 x має уявлення:
про основи сценарної справи, 
сценографії й режисури; 
про характерні ознаки націо-
нальних театральних дійств 
країн Сходу та Заходу;
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Традиції драматичного, 
лялькового, музичного теа-
трів Сходу. Індійський та-
нець (символіка пластики, 
жестикуляції, міміки, мане-
ра співу). 
Японський театр (єдність 
драми, танцю, речитативу, 
гриму, костюмів із символіч-
ним навантаженням, масок). 
Виготовлення японських 
масок. Театралізоване про-
ведення чайної церемонії з 
використанням філософії 
ікебани. 
Музичні ритми Америки. Під-
готовка та проведення міні-
мюзиклу “Карнавал в Ріо” 
(вивчення основних фігур 
латиноамериканських танців, 
“карооке” на шкільному май-
дані, підготовка костюмів, 
виготовлення масок). 
Практичні навички існуван-
ня в сценічному просторі: 
сценічне втілення етюдів 
“на подію” (з одним сло-
вом, фразою) з викорис-
танням уривків мультфіль-
мів В. Діснея; проведення 
“театральних проб” і “пе-
реглядів”; створення й по-
каз вигаданих персонажів, 
уведення їх до “предметних 
мультфільмів” (пальчико-
вий, настільний, тіньовий, 
ляльковий театри тощо).

про мовчання як виражаль-
ний засіб спілкування;
про техніку утворення тіней 
заданих персонажів у тіньо-
вому театрі;
про роль рухів у пальчико-
вому, настільному та лялько-
вому театрах;
про характерні особливості 
театру масок;
 x розуміє значення термінів 
“поетика”, “віршування”;
 x знає:
особливості побудови народ-
ної казки;
основні вимоги до культури 
мовлення;
основні вимоги до сценічної 
мови й сценічного руху;
основи комунікативної гра-
мотності;
основні вимоги до озвучення 
ролей;
види театрів та їхні принци-
пи роботи;
 x уміє:
аналізувати дії та вчинки ді-
йових осіб;
моделювати й розігрувати 
рольові позиції у відкритих 
ситуаціях, створених за до-
помогою залучення персона-
жів із дитячих літературних 
творів;
розрізняти види театрів;
виготовляти атрибути для 
кожного виду театру;
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2. Різновиди театрального 
мистецтва 
З театральним світом зна-
йомить лялька. Театральні 
іграшки (пальчикові, на-
стільні, мотанки, маріонет-
ки, тростинні, рукавичні 
“бі-ба-бо”. Тіньовий театр.
Театр ляльок. Історія виник-
нення. Можливості ляль ки. 
Створення рукавичної ляль-
ки. 
Елементи сценічної майстер-
ності. Рухи ляльки: поява 
на ширмі, рівень, хода, біг, 
нахили, присідання. Спіл-
кування з партнерами.
Робота з лялькою на ширмі. 
Дія лялькового персонажу 
в обставинах, що пропону-
ються. Ставлення кожного 
персонажа до дії, що від-
бувається на ширмі. Поєд-
нання руху й тексту в роботі 
ляльки. 

додержуватися правил вер-
бального і невербального 
етикету в повсякденному 
спілкуванні;
вибирати стиль, форму ви-
словлювання залежно від 
мовленнєвої ситуації;
робити макети сценічного 
оформлення;
визначати логічні наголоси в 
мовній ланці, головний ло-
гічний наголос у реченні для 
найповнішої передачі харак-
терних особливостей персо-
нажів;
складати діалоги й розігру-
вати їх у парі;
усно й письмово оформлюва-
ти власні роздуми; 
читати зі сцени монологи;
дотримуватися основних ви-
мог у техніці мовлення;
на достатньому технічному 
рівні виконувати етюди на 
роботу з явним предметом;
відчувати і правильно орієн-
туватися у просторі сцени; 
 x аргументує оцінні суджен-
ня щодо якості виконаного 
завдання ним самим та його 
однокласниками; 
 x володіє: 
лексикою вивчених тем;
технікою водіння ляльки на 
ширмі;
основами мистецтва жестів;
 x виявляє:
яскраву творчу фантазію, 

1

3. Творення вистави та прак-
тика театрального дійства за 
системою “клас–театр”
Лялькова вистава “Пригоди 
Незнайка” (за мотивами по-
вісті М. Носова). Читання 
твору. Аналіз прочитаного: 
тема, ідея, місце дії, кон-
флікт між персонажами, 
способи реалізації задума-
ного. Вибір епізодів для теа-
тралізації.
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Робота над виставою. Розпо-
діл ролей.
Рисунок ролі. Поєднання 
слова і руху ляльки на шир-
мі. Етюди з лялькою, що го-
ворить, сідає, встає, ходить, 
плаче, стрибає, танцює, 
тощо. Музичний супровід 
вистави. 
Майстерність актора ляль-
кового театру в поєднанні 
з майстерністю актора роз-
мовного жанру. Сценічна 
мова та сценічний рух. Ро-
бота над текстом, вправи з 
реквізитом. Моделювання 
мізансцен. Уведення еле-
ментів вокалу в канву спек-
таклю. Вправи на звуконас-
лідування.
Розробка та виготовлення 
матеріальної частини ви-
стави (декорацій, реквізи-
ту). Створення рукавичних 
ляльок (підготовка ескізів; 
виконання голови, рук і ніг 
виробу в матеріалі; пошиття 
тулуба ляльки з тканини; 
фарбування голови і кінці-
вок у колір шкіри; прома-
льовка обличчя; з’єднання 
всіх частин докупи; наклею-
вання волосся; підбір та по-
шиття костюма; виготовлен-
ня аксесуарів, необхідних 
для довершеності образу 
(сумочки, капелюшка, пара-
сольки, прикрас тощо); 
поєднання всіх елементів в

темперамент, технічну до-
сконалість під час виконання 
запропонованого етюду; 
сценічну увагу, свободу 
м’язів, пам’ять фізичних 
дій;
 x формулює:
власні враження, отримані 
під час споглядання за робо-
тою акторів;
порівнює:
театральну культуру різних 
народів;
роботу різних видів театру;
 x використовує:
власні знання фольклор-
них творів та усної народної 
творчості у створенні імпро-
візованих етюдів; 
набуті знання з образотвор-
чого мистецтва для створення 
ляльок, декорацій та атрибу-
тів лялькової вистави;
 x розвиває:
музичні й хореографічні 
дані;
співацькі можливості та дик-
цію;
пластичність і координацію 
рухів;
навички актора розмовного 
жанру; 
 x вчиться:
визначати й доносити до гля-
дача основну думку твору;
створювати етюди на задану 
тему й виконувати їх у за-
пропонованих обставинах;
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одну загальну композицію; 
грим ляльки). Виконання 
елементів вистави на ширмі. 
Відображення емоцій і по-
чуттів героя вистави через 
озвучення, рухи ляльки, му-
зичний супровід.
Підготовка до виступу. Роз-
поділ обов’язків: готовність 
ляльок до вистави, підні-
мання та опускання завіси, 
освітлення, звук. Прогін 
вистави. Підготовка дизай-
ну ширми та реклами спек-
таклю. Виготовлення афіш, 
запрошень, квитків за допо-
могою образотворчих засобів 
та комп’ютерної графіки.
Генеральна репетиція. Прогін 
всієї вистави. Обговорення 
роботи над виставою. До-
опрацювання невдалих кар-
тин, мізансцен.
Виступ перед глядачами.
Резервний час.

аналізувати зразки куль-
турного мовлення та власну 
мовленнєву поведінку;
толерантно вести дискусію.

4. Театральна ейдетика 
Вправи-ігри, вправи-фан-
тазії, комунікативні та інте-
лектуальні ігри.
Психокорекційні тренінги: 
ігри, спрямовані на розвиток 
уваги, уяви, пам’яті, логіч-
ного мислення, вміння утри-
мувати увагу, профілактику 
вікових страхів, корекцію 
відхилень у поведінці.
Темпово-ритмічні вправи, 
що розвивають акторський 
апарат учнів.
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Фольклорно-інтелектуаль ні 
вправи, що розвивають мов-
леннєвий апарат учнів.
Вигадування виправданих 
поз в етюдах з уявними пред-
метами.
Одиничні, парні та групові 
пантомімічні етюди.
Розвиток емоційної пам’яті 
на основі позитивних від-
чуттів при “кодуванні в ко-
міксах” правил української 
граматики для учнів 3 кла-
су. Розігрування найбільш 
вдалих знахідок. 
Розігрування умов задач. 
Пошуки правильних дій при 
розв’язуванні.
Продовження роботи над 
створенням рукописної кни-
ги “Казку пишемо самі”.
“Крісло автора” – презента-
ція вигаданої казки, оповід-
ки чи віршика.
Театр одного актора – пре-
зентація прочитаного вдома 
твору (переказ, пантоміма, 
інсценізація, імпровізація).
Придумування казок та 
віршиків-римівок на вивчені 
правила.
“Рухомі піктограми” при ви-
вченні будови слова.
“Рухомі портрети” головних 
членів речення.
Задачі та правила в малюн-
ках. Презентація худож-
ників-декораторів.
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Презентація режисерів-
постановників: створення й 
аналіз запропонованих об-
ставин. Пам’ять фізичних 
дій, виправдання поз, робо-
та з уявним предметом. 

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

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

2

2

1

1. Різновиди театрального 
мистецтва
Фольклор – основне дже-
рело розвитку українського 
театру. Українські народні 
обряди, свята, біблійні ле-
генди. Народні думи та істо-
ричні пісні. Мистецтво коб-
зарів і лірників. Церковний 
та хоровий співи. Збирання 
та запис фольклору, інсце-
нізація фольклорних творів.
Комічно-сатиричний “шкіль-
ний театр” Києво-Мо ги-
лянської академії. Його 
зв’язок із викладанням 
поетики та риторики (ре-
пертуар, тематика інтерме-
дій). Створення комічної 
або сатиричної інтермедії. 
Національні театральні ляль-
ки України. Народний ляль-
ковий театр-вертеп. Вертеп-
ний театр Запорізької Січі.

Учень (учениця):
 x має уявлення про фольклор 
як основне джерело розвитку 
українського театру;
 x знає:
про культуру мовлення й ри-
торику як образ мовлення;
засоби і прийоми створення 
вертепу;
 x уміє:
розпізнавати зразки фоль-
клору;
збирати й записувати фоль-
клорні знахідки;
інсценізувати фольклорні 
твори та вводити їх у канву 
спектаклю;
моделювати, обговорювати, 
аналізувати й розігрувати ро-
льові позиції у відкритих си-
туаціях, власноруч створених 
на основі близьких для мо-
лодших школярів проб лем;
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2. Творення вистави та прак-
тика театрального дійства за 
системою “клас–театр”
Порівняння зразків народної 
і професійної театральних 
культур, ознаки їхньої вза-
ємодії. Написання сценарію 
для вистави “живого вертепу” 
на основі українського епосу 
та власноруч зібраних народ-
них різдвяних віншувань.
Відображення емоцій, почут-
тів, думок і мрій людини у 
вертепних виставах. Відмін-
ність роботи вертепною ляль-
кою на “вертепі-сцені” від ро-
боти рукавичною лялькою на 
ширмі лялькового театру. 
Робота над виставою “Наро-
дження Ісуса Христа”. Читан-
ня, аналіз та вдосконалення 
сценарію, способи реалізації 
задуманого. Розподіл ролей.
Сценічна мова. Словнико-
ве багатство українського 
фольклору. Тлумачення не-
зрозумілих слів, правильна 
постановка наголосу в сло-
вах. Робота над озвученням 
персонажів (сила голосу, 
дикція, артикуляція, дихан-
ня, логічні паузи тощо). Ре-
читативи, піснеспіви, скоро-
мовки, примовки, заклички, 
колядки. Моделювання мі-
зансцен. Етюди на матеріалі 
п’єси з елементами звуко-
наслідування та вокалу. 

дбати про правильну, чітку 
вимову, багатство, вираз-
ність мовлення, точний добір 
слів, виразів;
попереджати помилки у мов-
ленні; 
створювати висловлювання 
(запрошення, привітання, 
прохання, пояснення, подя-
ка, комплімент, заперечення, 
порада, відмова, рекоменда-
ція, оголошення);
вільно володіти навичками 
усного та писемного мовлен-
ня;
творчо працювати в групах 
та парах;
готувати сценарії класних 
свят і брати участь у їх про-
веденні;
створювати орнаменти, де-
коративні панно, елемен-
ти потрібних для вистави 
інтер’єрів;
ілюструвати власні твори;
мімікою та пантомімікою 
передавати образ вибраного 
героя;
переконливо висловлювати 
власні внутрішні бачення;
виконувати українські народ-
ні пісні та авторські твори, 
брати участь у театралізації 
народних обрядів;
вести дискусію; 
самостійно знаходити інфор-
маційні джерела (словники, 
довідники, енциклопедії) для
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Робота в групах: створення 
вертепних реквізитів (сцена-
скринька, ляльки, об’ємні та 
пласкі декорації, “різдвяна 
зірка”, ясла тощо) із вико-
ристанням покидькових та 
природних матеріалів; виго-
товлення афіш, запрошень, 
квитків, різдвяних листівок 
за допомогою образотворчих 
засобів та комп’ютерної гра-
фіки; музичний супровід ви-
стави (хоровий спів дітей).
Робота над виставою. Рису-
нок ролі. Поєднання слова, 
пісні та руху ляльки у вер-
тепі. Етюди з ляльками та 
аксесуарами до них. Розроб-
ка реклами спектаклю.
Підготовка до виступу. Роз-
поділ обов’язків між техніч-
ними працівниками сцени. 
Прогін вистави. 
Генеральна репетиція. Об-
говорення роботи над виста-
вою. Доопрацювання невда-
лих картин, мізансцен.
Виступ перед глядачами.

збагачення словникового 
запасу та загальноосвітніх 
знань; 
інтерпретувати, впевнено й 
адекватно діяти в конкрет-
них життєвих ситуаціях;
комфортно почуватися в со-
ціумі;
сприймати й відтворювати 
окремі художньо-культурні 
явища; 
характеризувати художньо-
образний зміст мистецьких 
творів; 
слухати та сприймати інфор-
мацію;
вільно спілкуватися;
гарно рухатися на сцені;
швидко будувати поширені 
речення; 
стежити за правильністю ви-
мови;
спокійно реагувати на заува-
ження, корегувати свою по-
ведінку; 
 x використовує спеціальну 
термінологію, набуті знання 
у процесі художньо-творчої 
самореалізації;
 x аргументує власні вражен-
ня, отримані під час спілку-
вання з шедеврами театраль-
ного мистецтва;
 x наводить приклади:
театральних пам’яток Украї-
ни та зарубіжжя;
найвидатніших представни-
ків світового театрального

1

3. Історія театру
Особливості театрального 
мистецтва України і країн 
Європи. Історія костюмів. 
Театр Стародавньої Греції 
(народний театр імпровіза-
ції, театр пантоміми, цирко-
ві ігри).
Створення образів легендар-
них героїв і богів. 
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Театри масок середньовіч-
них західноєвропейських 
жонглерів, бродячих акто-
рів, російських блазнів, ско-
морохів і співців-сказителів.
Італія – батьківщина опер-
ного мистецтва. Франція – 
батьківщина мистецтва кіно. 
Російський балет. Сучас-
на європейська театральна 
культура. 
Витоки національної теа-
тральної спадщини. Розви-
ток українського аматорсько-
го театру. Театр у Галичині 
та на Буковині. Театр кори-
феїв. Перший український 
стаціонарний театр у Києві. 
Провідні актори та режисе-
ри українського театру. 
Театральне мистецтво рід-
ного краю. Пам’ятні місця 
краю, пов’язані з життям і 
творчістю відомих театраль-
них митців. Творчий шлях 
М. Заньковецької. 
Перегляд театральної виста-
ви місцевого театру. Органі-
зація дискусії щодо перегля-
ду вистави. 
Практичні навички існуван-
ня в сценічному просторі: 
етюди на фізичні дії за каз-
кою “Бременські музикан-
ти”; театралізована подорож 
“Театри світу”; підготовка 
вистави-картинки за віршем 
Лесі Українки “Вишеньки-
черешеньки”; виготовлення

мистецтва та всесвітньовідо-
мих акторів рідного краю; 
провідних театральних ко-
лективів України;
 x порівнює українську теа-
тральну культуру минулого і 
сучасності;
 x розпізнає твори видатних ді-
ячів вітчизняної культури (в 
межах програми);
 x розв’язує творчі завдання, 
пов’язані з виявленням ори-
гінальності та асоціативного 
мислення;
 x використовує власний емо-
ційний досвід у самостійній 
творчій діяльності;
 x пропагує національну куль-
турно-мистецьку спадщину; 
 x демонструє здатність до ес-
тетичного співпереживання;
 x характеризує внесок укра-
їнських митців у розвиток 
культури інших країн;
 x оволодіває конструктивно-
організатор ськими вміння-
ми;
 x дотримується правил ша-
нобливого ставлення до те-
атральної спадщини інших 
народів.
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2

театральних масок – грець-
кої, слов’ян ської (колектив-
на робота).
Резервний час.

4. Театральна ейдетика 
Вправи-ігри, вправи-фан-
тазії, комунікативні та інте-
лектуальні ігри.
Психокорекційні тренінги: 
ігри, спрямовані на розвиток 
уваги, уяви, пам’яті, логіч-
ного мислення, вміння утри-
мувати увагу, профілактику 
вікових страхів, корекцію 
відхилень у поведінці.
Фольклорно-інтелектуаль ні 
вправи, що розвивають мов-
леннєвий апарат учнів.
Продовження роботи над 
створенням рукописної кни-
ги “Казку пишемо самі”.
“Крісло автора” – презента-
ція вигаданої казки, оповід-
ки чи віршика.
“Сцена” – колективна пре-
зентація підготовленого вдо-
ма наукового повідомлення 
(переказ, пантоміма, інсце-
нізація, імпровізація, дра-
матизація).
Придумування казок та вір-
шиків-римівок на вивчені 
правила. 
Розвиток емоційної пам’яті 
на основі позитивних від-
чуттів при “кодуванні в ко-
міксах” правил української
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граматики для учнів 4 кла-
су. Розігрування найбільш 
вдалих знахідок. 
Вивчення частин мови через 
драматизацію.
Розв’язування задач “на 
рух” за допомогою театраль-
ної імпровізації.
“Моя позиція” (театр диску-
сії) – розвиток ораторських 
здібностей, уміння перекон-
ливо аргументувати власні 
думки через систему диспу-
тів.



  

ОснОви  
театральнОi грамОти

1–4 класи

Автор

Л. СамСоненко – вчитель початкових класів за-
гальноосвітньої школи І–ІІІ сту-
пенів № 2 м. Ніжин Чернігів-
ської області, вчитель-методист, 
лауреат конкурсу “Учитель 
року – 2008”

. .
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ПояснювАльнА зАПискА

Мета курсу – формування художньо-мовленнєвих виконавчих на-
вичок, умінь володіти пластикою, мімікою та жестами; розвиток зді-
бностей до творчого перевтілення; набуття вміння виготовляти атри-
бути, декорації до різних видів театрів та театральних ігор.

завдання курсу:
 � розвивати у дітей стійкий інтерес до театрально-ігрової діяль-

ності;
 � ознайомлювати дітей з театром, його приміщенням, працівни-

ками;
 � ознайомлювати дітей з різними видами лялькових театрів;
 � розвивати у дітей навички сценічної майстерності в драматич-

ному театрі;
 � вчити дітей працювати над підготовкою декорацій;
 � спонукати до оволодіння риторичним та сценічним мисте-

цтвом;
 � вчити дітей займатися самостійною театральною діяльністю.
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Перший рік навчання

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВстУп (1 год)

секрети казок

2 загальне поняття про 
жанри фольклору, поділ 
казок, казкові прикмети. 
Історія виникнення теа-
тру.

Учень (учениця):
 x розуміє особливості казки як 
жанру фольклору;
 x усвідомлює елементарні ознаки 
казки;
 x уміє наводити приклади казок 
різних типів;
 x знає історію виникнення театру.

В гостях У казок про тВариН

9 Українські народні каз-
ки про тварин.
Формування вмінь інто-
нування характеру геро-
їв казок.
розвиток умінь самостій-
но визначати жанрові 
особливості твору.

Учень (учениця):
 x має уявлення про особливості 
казок про тварин;
 x визначає персонажів казок;
 x дає оцінку вчинкам персонажів;
 x уміє читати в особах окремі 
епізоди казки;
 x висловлює своє оцінне суджен-
ня про персонажів (добрий, чес-
ний, хитрий, лихий).

В гостях У ЧарІВНих казок

9 спостереження за струк-
турними особливостями 
цих творів.
особливий характер ви-
мислу та фантазії таких 
казок.
герої чарівних казок.
Добро і зло в казці.

Учень (учениця):
 x називає основні ознаки чарівної 
казки;
 x правильно визначає героїв ча-
рівних казок;
 x пояснює, якими якостями наді-
лені позитивні й негативні герої;
 x робить висновок, що добро у та-
ких казках перемагає зло.
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В гостях У соцІальНо-побУтоВої казки

10 Відображення народного 
побуту, місце події у каз-
ці, особливості мови цих 
казок.
Відмінність соціально-
побутових казок від ка-
зок про тварин та чарів-
них.

Учень (учениця):
 x практично розрізняє народну 
соціально-побутову казку;
 x називає героїв та місце події у 
казках;
 x пояснює вчинки героїв та моти-
ви їхньої поведінки;
 x пояснює відмінність соціально-
побутових казок від інших 
фольклорних казок.

УзагальНеННя ВиВЧеНого

5 Інтелектуальні ігри. Учень (учениця):
 x уміє створювати власні неве-
личкі казки за поданим почат-
ком або кінцівкою;
 x висловлює оцінне судження по-
чутим казкам;
 x виявляє творчість в інсцені-
зації та відображенні казкових 
персонажів.

Другий рік навчання

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВстУп (1 год)

робота театрУ

3 театр та робота акторів.
оформлення театру.
репертуар театру.

Учень (учениця):
 x спостерігає за роботою акторів 
у театрі;
 x має уявлення про історію теат ру;
 x уміє визначати особливості ак-
торської професії.
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ВиДи театрІВ

18 Види театру.
Виготовлення атрибутів 
для кожного виду теа-
тру.
Настільний театр.
робота рук у пальчиково-
му театрі.
заняття з техніки утво-
рення тіней заданих пер-
сонажів.
лялька в театрі. рух та 
створення ляльки. техні-
ка роботи з лялькою.
етюди на матеріалі ви-
стави “теремок”.
Маска та її сценічне жит-
тя.
заняття з техніки мовлен-
ня героїв театру масок. 
Виготовлення масок.

Учень (учениця):
 x розрізняє різні види театрів;
 x має уявлення про походження 
ляльок, масок;
 x володіє окремими елементами 
пластики рук;
 x виготовляє маски та ляльки;
 x володіє технікою керування 
лялькою, пальчиками;
 x уміє визначати характерні осо-
бливості масок, ляльок.

тВорЧа УяВа

9 етюди з уявним партне-
ром, предметом.
техніка входження в об-
раз.
розвиток міміки та звуко-
наслідування, пантоміма.

Учень (учениця):
 x уміє входити в образ персона-
жа;
 x правильно інтонує характер по-
ведінки різних героїв;
 x передає мімікою образ вибрано-
го героя.

УзагальНеННя ВиВЧеНого

3 Інсценізація улюбленої 
казки.

Учень (учениця):
 x виявляє власну творчість у відо-
браженні казкових персонажів;
 x знає культуру мовлення у пере-
дачі певного змісту твору.
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Третій рік навчання

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

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВстУп (1 год)

кУльтУра МоВлеННя  
В театральНоМУ МистецтВІ

7 спостереження за мов-
ленням літературних ге-
роїв.
основні вимоги до куль-
тури мовлення.
Вибіркове озвучення мов-
лення літературних геро-
їв. Інсценізація п’єси.

Учень (учениця):
 x має уявлення про основні вимо-
ги до культури мовлення;
 x правильно використовує основ-
ні засоби виразності мовлення;
 x виділяє ознаки мовленнєвої без-
грамотності;
 x уміє поводитися на сцені під 
час вистави.

сВІт УкраїНського слоВа

9 слово як основний ін-
струмент мовлення.
словникове багатство 
героїв народних та літе-
ратурних казок. Вико-
ристання словникового 
багатства при складанні 
власних казок.

Учень (учениця):
 x розуміє роль словникового ба-
гатства для культури мовлення;
 x практично використовує багат-
ство рідної мови.

техНІка МоВлеННя

6 сила голосу. Дикція. ар-
тикуляція. 
роль дихання під час 
мовлення.
Використання вправ для 
вироблення правильного 
дихання під час мовлен-
ня, дикції та артикуляції.

Учень (учениця):
 x уміє здійснювати правильну 
постановку голосу;
 x здійснює керований процес ди-
хання;
 x здійснює чітку правильну вимо-
ву кожного звука.
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ВиразНІсть МоВлеННя  
У театральНІй тВорЧостІ

7 сутність поняття “вираз-
ність мовлення”. способи 
виявлення виразності мов-
лення. Вибіркова інсцені-
зація прочитаних творів.

Учень (учениця):
 x уміють регулювати тип дихан-
ня, силу голосу, темп мовлення 
та правильну дикцію під час 
драматизації творів.

УзагальНеННя ВиВЧеНого

4 Вибіркова інсценізація 
прочитаних творів відпо-
відно до основних вимог 
культури мовлення.

Учень (учениця):
 x практично застосовує основні 
вимоги у техніці мовлення.

Четвертий рік навчання

4 клас

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

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

ВстУп (2 год)

осНоВи акторської МайстерНостІ

4 основи сценічної куль-
тури. голос актора, його 
інтонація.
Жести і міміка актора.

Учень (учениця):
 x розуміє особливості театраль-
ного мистецтва;
 x правильно використовує голос, 
інтонацію, міміку і жести під 
час інсценізації творів.

робота НаД ВистаВою

11 Вибір п’єси. аналіз зміс-
ту. розподіл ролей.
реквізити до вистави.
підготовка лялькової ви-
стави.

Учень (учениця):
 x розуміє особливості лялькової 
вистави;
 x уміє вибирати ролі відповідно 
до своїх індивідуальних особ-
ливостей;
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 x уміє добирати потрібні атрибу-
ти до вистави;
 x володіє технікою керування 
лялькою.

театр Мого рІДНого МІста

4 перші театральні трупи 
рідного краю. Видатні 
актори. сучасний театр у 
рідному краї.

Учень (учениця):
 x має уявлення про історію теа-
трального минулого і сьогоден-
ня рідного краю.

Ми – ДраМатУрги

11 Драматичний театр та 
його особливості. теа-
тральні декорації та афі-
ші. створення сценарію 
п’єси на задану тему.
театралізація вибраного 
твору.

Учень (учениця):
 x знає головні атрибути театру;
 x самостійно пробує створити 
сценарій на задану тему та від-
творити його для глядачів.

УзагальНеННя ВиВЧеНого

3 Вибіркова інсценізація 
прочитаних творів відпо-
відно до основних вимог 
культури мовлення.

Учень (учениця):
 x знає головні атрибути театру;
 x самостійно пробує створити 
сценарій на задану тему та від-
творити його для глядачів.



 
 

Морально-етичне 
виховання

1–4 класи

Автор

Л. СЛотвинСька – вчитель початкових класів 
Луць кої загальноосвітньої шко-
ли І-ІІ ступенів № 11 – колегі-
ум, учитель-методист
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ПояснювАльнА зАПискА

Курс передбачає розвиток спостережливості, мислення, уяви, 
пам’яті, самостійності, творчості та активності учнів. Диференціація 
та індивідуалізація виховного аспекту у пропонованому курсі врахо-
вує виховні, духовні, психологічні, соціальні, інтелектуальні процеси 
розвитку дитини, її погляди на пізнання світу та його охорону, стиму-
лювання активності та розвиток творчої індивідуальності.

Мета курсу:
 � виховувати патріотичні почуття (любов до рідної землі, на-

роду, його традицій, обрядів, історії, до рідної мови, культу-
ри, збереження духовної єдності поколінь, повагу до жінки-
матері);

 � сприяти розвиткові творчості, потреби бути активним членом 
суспільства, брати активну участь у житті класу, школи;

 � формувати поняття про Конституцію України, права й 
обов’язки громадян.

Програма розрахована на чотири роки навчання. Бесіди, виховні 
заходи, свята повинні культивувати найкращі риси української мен-
тальності: працелюбність, індивідуальну свободу, глибокий зв’язок 
з природою, патріотизм, любов до рідної землі, своєї історії, мови 
тощо. У кожному наступному класі матеріал поглиблюється, розши-
рюється та ускладнюється відповідно до вікових особливостей, щоб 
міцно засвоїтись і стати нормою поведінки і стійким переконанням. 
Курс морально-етичного виховання покликаний систематично вчити 
учня формувати запитання і знаходити на них відповіді, стимулюва-
ти до самостійності та індивідуальності, розвивати творчу ініціативу, 
активність.

Набуття дитиною цих моральних цінностей має нині не лише осо-
бисте, а й загальнодержавне, загальнолюдське значення.
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Перший рік навчання

1 клас

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст  
навчального матеріалу

вимоги до рівня  
загальноосвітньої підготовки 

учнів

НацІоНаЛьНа свІДомІсть та шЛяхи її реаЛІзацІї

1. ми живемо в Україні.
2. вже у рідному краю маю 
пісеньку свою (казка).
3. Колискова пісня.
4. свята наша криниченька 
(свято).
5. Бабусина наука.
6. старовинна хата.
7. як хліб прийшов на стіл.
8. рідне слово.
9. мама, тато і я – дружна 
сім’я.

Учень (учениця):
 x має уявлення про країну, в 
якій живе;
 x знає назву свого міста (села), 
району, області, столицю 
Укра їни; 
 x знає членів своєї родини; 
 x вживає слова ввічливості; 
 x має уявлення про національ-
ний побут; 
 x усвідомлює потребу берегти 
своє та шкільне майно. 

осоБистІсть: її ДУховНий та КУЛьтУрНий рІвеНь

1. Добрик і Добринка.
2. Чому не треба бути жа-
дібним.
3. активна людина – яка 
вона?

Учень (учениця):
 x має уявлення про доброту, 
милосердя, співчуття та про 
інші людські чесноти;
 x уміє спілкуватися з одноліт-
ками та старшими людьми;
 x розрізняє добру і погану по-
ведінку;
 x виявляє повагу до людей і до 
правил поведінки в суспіль-
стві;
 x дотримується режиму дня.

КоНститУцІя – осНовНий заКоН УКраїНи

1. твої права й обов’язки.
2. Правила для учнів.

Учень (учениця):
 x знає Державний гімн України;
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3. символіка твоєї Батьків-
щини.
4. Конвенція з прав дити-
ни.

 x розрізняє державну символіку;
 x розуміє потребу виконувати 
Правила для учнів;
 x пояснює значення слова “кон-
венція” і знає свої права. 

вироБЛеННя НавиЧоК свІДомого ставЛеННя  
До НавЧаННя та аКтивНого, КУЛьтУрНого, 

свІДомого ставЛеННя До ПроцесУ ПІзНаННя

1. ти – учень.
2. хто працює в нашій 
школі.
3. терпіння і труд все пере-
труть.
4. Книга – джерело знань.
5. твої підручники.
6. активно пізнавай світ.

Учень (учениця):
 x знає про школу та її праців-
ників;
 x наводить приклади професій 
людей;
 x пояснює роль книги у житті 
людини;
 x виявляє бажання багато чита-
ти;
 x усвідомлює важливість береж-
но ставитися до підручників;
 x вчиться активно пізнавати 
світ.

ФормУваННя мовНої КУЛьтУри

1. Чарівні слова.
2. загадки, скоромовки.
3. Умій слухати.
4. Чітко висловлюй свою 
думку. 

Учень (учениця):
 x удосконалює власну мову, 
вживає “чарівні” слова;
 x знає загадки, скоромовки;
 x слухає і переказує, чітко ви-
словлює власну думку;

загаЛьНоЛюДсьКа мораЛь: 
ФормУваННя ПриНциПІв та їх УтверДжеННя

1. Учись дружити.
2. Учись казати правду, 
якою б вона не була.
3. Будь мудрим.
4. злий чоловік гірший вов-
ка.

Учень (учениця):
 x знає правила товаришування;
 x уміє розрізняти правду і брех-
ню;
 x вчиться жити в колективі;
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5. згорів із сорому.
6. виховуємо патріотизм.
7. вчимося жити в колек-
тиві.
8. Умій переконувати.

 x відчуває переваги колектив-
ної думки. 

творЧа осоБистІсть: ФормУваННя І виховаННя, 
УсвІДомЛеННя сеБе госПоДарем

1. вчимося працювати змал-
ку.
2. Будь дисциплінованим.
3. Учись поводитися.
4. Поважай працю інших.
5. Будь господарем у своє-
му класі.

Учень (учениця):
 x усвідомлює потребу працюва-
ти;
 x привчається до дисципліни;
 x вчиться бути господарем у 
класі, в школі;
 x має уявлення про бережне 
ставлення до праці інших. 

виховаННя осоБистостІ яК творЧий Процес 
хУДожНьо-естетиЧНої КУЛьтУри

1. Поринь у світ прекрас-
ного.
2. музика і ми.
3. Передай красу у малюн-
ку.
4. Умій бачити красу.
5. твоя зовнішність

Учень (учениця):
 x бачить прекрасне у світі;
 x розрізняє на слух різні мело-
дії;
 x спостерігає за красою навко-
лишнього світу;
 x стежить за своєю зовнішніс-
тю. 

зДоров’я моЛоДого ПоКоЛІННя яК гоЛовНий  
ЧиННиК зДорового сУсПІЛьства УКраїНи. 

шЛяхи розвитКУ І реаЛІзацІї зДорової НацІї

1. здоров’я – всьому голо-
ва.
2. режим дня.
3. як виховати силу волі.
4. Перша допомога.

Учень (учениця):
 x розуміє, що здоров’я – це 
основа життя;
 x виконує режим дня;
 x виховує силу волі;
 x має уявлення про духовне 
здоров’я. 
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гармоНІйНий розвитоК ЛюДиНи з ПрироДою. 
ФормУваННя еКоЛогІЧНої КУЛьтУри 

1. ти природі вірний друг.
2. Що таке довкілля (свя-
то).
3. Про що співає струмок.
4. ранкова усмішка землі.
5. весняний спів землі.

Учень (учениця):
 x розуміє, що таке довкілля;
 x описує природні явища і змі-
ни в довкіллі;
 x наводить приклади погоди 
кожної пори року;
 x спостерігає за змінами в до-
вкіллі. 

розвитоК та вДосКоНаЛеННя ПрироДНих 
зДІБНостей І таЛаНтІв, шЛяхи їх реаЛІзацІї  

І самостверДжеННя

1. відкрий себе.
2. Не будь байдужим до 
себе.
3. Успіх гріє серце.

Учень (учениця):
 x уміє описувати себе;
 x робить висновки про непри-
пустимість байдужості;
 x намагається бути успішним. 

ФормУваННя осоБистого ставЛеННя  
До ДІйсНостІ, УтверДжеННя стІйКостІ  

вЛасНого хараКтерУ У моЛоДших шКоЛярІв

1. Дав слово – дотримай 
його.
2. Що таке гідність?
3. я і колектив.
4. Упевненість і самовпев-
неність.

Учень (учениця):
 x розуміє, що даного слова тре-
ба дотриматись;
 x має уявлення про гідність;
 x розпізнає “я” і колектив;
 x прагне бути впевненим у 
собі.
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Другий рік навчання 

2 клас

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст 
навчального матріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

НацІоНаЛьНа свІДомІсть та шЛяхи її реаЛІзацІї

1. твоя Батьківщина – рід-
на Україна.
2. Про що співає земля.
3. хліб святий.
4. Легенди рідного краю.
5. Історія моєї вулиці.
6. моя сім’я – моя родина.
7. говори вишукано.
8. Писанки.
9. мама і тато – два серця 
гарячих (свято).

Учень (учениця):
 x знає про права та обов’язки 
дитини, 3-4 легенди про рідний 
край; історію своєї вулиці;
 x розуміє, що таке добро і зло;
 x дотримується правил колек-
тивізму;
 x розуміє значення родинних 
зв’язків;
 x уміє правильно висловлювати 
свої думки.

осоБистІсть: її ДУховНий та КУЛьтУрНий рІвеНь

1. Що таке доброта?
2. співчуття і допомога.
3. ти – активіст.
4. Не бери чужого.

Учень (учениця):
 x дотримується правил колек-
тивізму;
 x наводить приклади гарної і 
поганої поведінки;
 x розрізняє байдужість та ак-
тивність;
 x уміє співчувати і допомагати;
 x висловлює судження про своє 
і чуже. 

КоНститУцІя – осНовНий заКоН УКраїНи. 
ФормУваННя розУмІННя та Поваги До Нього 

з раННього вІКУ

1. Державна символіка.
2. Правила для учнів.

Учень (учениця):
 x знає державну символіку, ви-
конує гімн України;
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3. твої права й обов’язки.
4. Конвенція з прав дити-
ни.

 x дотримує Правила для 
учнів;
 x дає оцінні судження про не-
обхідність дотримання своїх 
прав та обов’язків;
 x робить висновок про дотри-
мання конвенції з прав дити-
ни. 

вироБЛеННя НавиЧоК свІДомого ставЛеННя 
До НавЧаННя та аКтивНого, КУЛьтУрНого, 

свІДомого ставЛеННя До ПроцесУ ПІзНаННя

1. Чого Івась не навчиться, 
того й Іван не буде знати.
2. Щоб рибу їсти, треба в 
воду лізти.
3. Книга – твій вірний друг 
(свято).
4. цікаве навколо нас.
5. в гостях у бібліотеці.

Учень (учениця):
 x усвідомлює потребу навчати-
ся;
 x пояснює роль праці у житті 
людини;
 x обґрунтовує необхідність кни-
ги як джерела інформації;
 x працює з бібліотечним матері-
алом;
 x відчуває потребу в активному 
пізнанні світу.

ФормУваННя мовНої КУЛьтУри

1. слова ввічливості.
2. Прислів’я, приказки.
3. Правила культурної по-
ведінки.
4. слова звертання. 

Учень (учениця):
 x знає і вживає слова ввічли-
вості та звертання;
 x поповнює свій словниковий 
запас новими прислів’ями та 
приказками;
 x удосконалює правила куль-
турної поведінки.

загаЛьНоЛюДсьКа мораЛь: 
ФормУваННя ПриНциПІв та їх УтверДжеННя

1. Дружба і товаришуван-
ня.
2. Будь правдивим.

Учень (учениця):
 x виявляє повагу до колективу;
 x уміє дружити;
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3. мудрого шукай, а дур-
ного уникай.
4. Ласкаві слова, що весня-
ний дощ.
5. за гроші честі не купиш.
6. соромно, аж вуха в’я-
нуть.
7. виховання громадянина-
патріота.
8. Правило колективізму: 
переконуй уміючи.

 x визначає своє місце в колек-
тиві;
 x утверджує й обстоює власну 
думку;
 x має уявлення про честь і со-
вість. 

творЧа осоБистІсть: ФормУваННя І виховаННя, 
УсвІДомЛеННя сеБе госПоДарем

1. Без роботи день роком 
стає.
2. Дисциплінуй самого 
себе.
3. цінуй свій час.
4. Береженого Бог береже.
5. школа – це твій дім, 
будь господарем у нім.
6. Краса навколо тебе.

Учень (учениця):
 x уміє цінувати і берегти свій 
час;
 x уміє організувати себе до пра-
ці;
 x відповідально ставиться до 
праці інших;
 x вчиться бути господарем.

виховаННя осоБистостІ яК творЧий Процес 
хУДожНьо-естетиЧНої КУЛьтУри

1. Краса навколо тебе.
2. музичні хвилинки.
3. Чарівні пейзажі.
4. Учись дивуватися.
5. Дбай про свій зовнішній 
вигляд.
6. Усмішка, наче сонечко.

Учень (учениця):
 x розрізняє красиве і потворне 
у навколишньому світі;
 x уміє дивуватися;
 x пробує відтворювати красу;
 x дбає про свій зовнішній ви-
гляд, наслідує краще.

зДоров’я моЛоДого ПоКоЛІННя яК гоЛовНий  
ЧиННиК зДорового сУсПІЛьства УКраїНи. шЛяхи 

розвитКУ І реаЛІзацІї зДорової НацІї

1. Несловникові слова та 
їхній негативний вплив на 
здоров’я людини.

Учень (учениця):
 x робить висновок про значення 
розпорядку дня для здоров’я;
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2. Дотримуйтесь розпоряд-
ку дня.
3. гартуй свою волю.

 x гартує здоров’я, займаючись 
зарядкою;
 x порівнює сильні і слабкі осо-
бистості.

гармоНІйНий розвитоК ЛюДиНи з ПрироДою. 
ФормУваННя еКоЛогІЧНої КУЛьтУри

1. Людина – частина живої 
природи.
2. Довкілля моє неповтор-
не (свято).
3. звуки поля і лісу.
4. Червень – місяць те-
плий.

Учень (учениця):
 x усвідомлює себе частиною 
природи;
 x захоплюється красою світу;
 x вчиться слухати звуки при-
роди;
 x дотримується правильної по-
ведінки в довкіллі.

розвитоК та вДосКоНаЛеННя  
ПрироДНих зДІБНостей І таЛаНтІв,  

шЛяхи їх реаЛІзацІї та самостверДжеННя

1. розвиток здібностей.
2. Не зупиняйся на досяг-
нутому.
3. Успіх і невдача йдуть 
поряд.

Учень (учениця):
 x характеризує свої здібності;
 x дотримується правил не зу-
пинятися на досягнутому;
 x робить висновки про успіхи і 
невдачі. 

ФормУваННя осоБистого ставЛеННя 
До ДІйсНостІ, УтверДжеННя стІйКостІ вЛасНого 

хараКтерУ в моЛоДших шКоЛярІв

1. слово не горобець – ви-
летить не спіймаєш.
2. тримайся з гідністю.
3. твоя думка в колективі.
4. Посієш вчинок – по-
жнеш характер.

Учень (учениця):
 x вчиться говорити вишукано;
 x намагається триматися гід-
но;
 x зважає на думку колективу;
 x виявляє інтерес до формуван-
ня характеру.
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Третій рік навчання

3 клас

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

НацІоНаЛьНа свІДомІсть та шЛяхи її реаЛІзацІї

1. Усний журнал “шляха-
ми України”.
2. звуки рідної землі.
3. обереги рідного дому 
(свято).
4. Чорні сторінки історії 
народу (голодомор).
5. з історії мого міста.
6. цінності твоєї родини.
7. обрядові пісні.
8. рідна мово моя, не мов-
чи (свято).
9. У колі своєї родини 
(свято).

Учень (учениця):
 x знає головні міста України, її 
природні багатства;
 x виявляє патріотизм, повагу 
до національної культури та 
мови;
 x знає обрядові пісні та деякі 
сторінки з історії свого наро-
ду;
 x розуміє значення цінності 
сім’ї. 

осоБистІсть: її ДУховНий та КУЛьтУрНий рІвеНь

1. Доброта і милосердя.
2. Навіщо людині співчут-
тя.
3. активний спосіб життя.
4. Чесність і справедли-
вість.
5. Доброта – це краса люд-
ської душі.

Учень (учениця):
 x виявляє почуття доброти і 
милосердя;
 x уміє співчувати і допомагати 
іншим;
 x порівнює ознаки байдужості 
та активності;
 x обстоює чесність і справед-
ливість. 

КоНститУцІя – осНовНий заКоН УКраїНи.  
ФормУваННя розУмІННя та Поваги До Нього  

з раННього вІКУ

1. Державний герб, Дер-
жавний прапор, Держав-
ний гімн України.

Учень (учениця):
 x описує Державний прапор і 
Державний герб України; 
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2. Учнівські правила.
3. ми маємо право…
4. Конвенція з прав дити-
ни.

 x виконує Державний гімн 
України;
 x обґрунтовує потребу вико-
нання учнівських правил;
 x робить висновки про права 
дитини. 

вироБЛеННя НавиЧоК свІДомого ставЛеННя 
До НавЧаННя, аКтивНого, КУЛьтУрНого, 

свІДомого ставЛеННя До ПроцесУ ПІзНаННя

1. У школі ти не гість, а 
господар.
2. вчимося вчитися.
3. Книжкове розмаїття.
4. Пізнавай навколишній 
світ.
5. Інформативне середови-
ще.

Учень (учениця):
 x усвідомлює себе у школі гос-
подарем;
 x доводить важливість навчан-
ня у житті;
 x робить висновки про книж-
кове розмаїття;
 x порівнює і пізнає навколиш-
ній світ;
 x класифікує інформативне се-
редовище. 

ФормУваННя мовНої КУЛьтУри

1. говори правильно
2. Крилаті слова
3. Правила спілкування
4. говори виразно і вишу-
кано

Учень (учениця):
 x правильно інтонує мовні ви-
слови і звертання;
 x адекватно розуміє крилаті 
слова і вчиться вживати їх у 
мовленні;
 x складає свої правила спіл-
кування, самостійно добирає 
відповідні слова.

загаЛьНоЛюДсьКа мораЛь: 
ФормУваННя ПриНциПІв та їх УтверДжеННя

1. Учись у дружбі жити 
(свято).
2. День святого валентина 
(свято).
3. Доброта і любов.

Учень (учениця):
 x уміє вибирати друзів, прояв-
ляти співчуття, доброзичли-
вість;
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4. з брехнею світ пройдеш, 
а назад не повернешся.
5. Людей питай, а свій ро-
зум май.
6. злий плаче від заздрос-
ті, а добрий – від радості.
7. вікові традиції народу.
8. гурт – велика сила.
9. вчися себе перемагати.

 x виявляє почуття доброти і 
любові;
 x робить спробу перебороти в 
собі брехню;
 x звіряє свої думки з думкою 
колективу;
 x чітко розуміє вислів “гурт – 
велика сила”. 

творЧа осоБистІсть: ФормУваННя І виховаННя, 
УсвІДомЛеННя сеБе госПоДарем

1. Добре все вміти, але не 
все робити.
2. Дисципліна і праця по-
ряд ідуть.
3. Людина народжена для 
діяльності.
4. земля – наш дім, бережи 
його.
5. вчися бути господарем 
на своїй землі.

Учень (учениця):
 x аналізує здобуті знання для 
життя;
 x дотримується дисципліни і 
порядку;
 x вчиться організовувати свою 
діяльність;
 x відчуває причетність до праці 
в суспільстві. 

виховаННя осоБистостІ яК творЧий Процес 
хУДожНьо-естетиЧНої КУЛьтУри

1. Краса навколишнього 
світу.
2. музичні уподобання.
3. живописні місця волині 
в картинах художників.
4. Красиве і потворне.
5. Умій дивитися і бачити.
6. життя людини – найви-
ща цінність.

Учень (учениця):
 x відчуває красу рідного краю;
 x удосконалює свої музичні 
уподобання;
 x розкриває для себе живопис-
ні місця волині;
 x виявляє інтерес до творчості. 

зДоров’я моЛоДого ПоКоЛІННя яК гоЛовНий  
ЧиННиК зДорового сУсПІЛьства УКраїНи. 

шЛяхи розвитКУ І реаЛІзацІї зДорової НацІї

1. Подивись і не питай про 
здоров’я.

Учень (учениця):
 x знає складники здоров’я;
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2. Фізкультура і спорт – 
складники твого здоров’я.
3. Не кажи “Не можу”, а 
кажи “Навчуся”.

 x відрізняє здорових від хво-
рих за зовнішніми ознаками;
 x уміє досягати поставленої 
мети. 

гармоНІйНий розвитоК ЛюДиНи з ПрироДою. 
ФормУваННя еКоЛогІЧНої КУЛьтУри

1. Допоможи природі.
2. Чарівне моє довкілля 
(свято).
3. звуки рідної землі.
4. Птахи прилетіли.
5. земля – планета, на якій 
я живу (свято).

Учень (учениця):
 x допомагає у відновленні до-
вкілля;
 xтурбується про збереження 
природи;
 x уміє розпізнавати звуки рід-
ної землі;
 x знає перелітних і зимуючих 
птахів. 

розвитоК та УДосКоНаЛеННя ПрироДНих 
зДІБНостей І таЛаНтІв, шЛяхи їх реаЛІзацІї та са-

мостверДжеННя

1. талановита людина.
2. твори, дерзай і йди до 
мети.
3. якщо хочеш бути щасли-
вим, не будь лінивим.

Учень (учениця):
 x знає про здібності і талант та 
уміє їх розпізнати у собі;
 x намагається наблизитися до 
своєї мети;
 x розуміє роль праці у досяг-
ненні мети. 

ФормУвати У моЛоДших УЧНІв осоБистого  
ставЛеННя До ДІйсНостІ, УтверДжеННя стІйКостІ 

вЛасНого хараКтерУ

1. Не кидай слів на вітер.
2. Будь упевненим в собі.
3. Людина серед людей 
(свято).
4. таємниця людської 
душі.

Учень (учениця):
 x виявляє бажання говорити 
доречно;
 x виявляє ознаки впевненості;
 x прагне поводитися серед лю-
дей з гідністю;
 x старається бачити світло у 
своїй душі. 
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Четвертий рік навчання 

4 клас

35 годин (1 год на тиждень)

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

НацІоНаЛьНа свІДомІсть та шЛяхи її реаЛІзацІї

1. ти – громадянин Укра-
їни.
2. Край, у якому ти живеш.
3. Дівочий віночок (свято).
4. Кобзарі України.
5. шляхами козацької сла-
ви.
6. твоє родинне дерево. Що 
таке родовід?
7. мово моя, ти чарівна зір-
ниця (свято).
8. Калинова рідна мова.
9. Найрідніші люди – мама 
й тато (свято).

Учень (учениця):
 x виявляє повагу до людини, 
закону;
 x уміє спілкуватися з одноліт-
ками та дорослими людьми;
 x вчиться обговорювати проб-
леми, робити свій вибір;
 x уміє виявляти повагу до іс-
торії, культури, мови та тра-
дицій;
 x черпає інформацію з різнома-
нітних джерел;
 x вміло користується правила-
ми спілкування і нормами по-
ведінки в різних ситуаціях. 

осоБистІсть: її ДУховНий та КУЛьтУрНий рІвеНь

1. Доброта – це краса люд-
ської душі (свято).
2. Щирість і щедрість.
3. твоя активна життєва по-
зиція.
4. життєве кредо “Чесність 
і справедливість”.
5. ти живеш серед людей 
(свято).

Учень (учениця):
 x робить висновки про потребу 
для людини почуття доброти 
як краси людської душі;
 x виробляє активну життєву 
позицію;
 x удосконалює вольові якості 
характеру;
 x обґрунтовує власну думку. 
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КоНститУцІя – осНовНий заКоН УКраїНи. 
ФормУваННя розУмІННя та Поваги До Нього 

з раННього вІКУ

1. Конституція – основний 
закон.
2. Учнівські правила.
3. знай і виконуй. Права та 
обов’язки.
4. Конвенція з прав дитини.
5. моя Батьківщина – рід-
на Україна (свято).

Учень (учениця):
 x аналізує роль Конституції в 
житті людини;
 x дотримується правил учнів-
ського самоврядування;
 x робить висновки про значен-
ня прав та обов’язків.

вироБЛеННя НавиЧоК свІДомого ставЛеННя До 
НавЧаННя та аКтивНого, КУЛьтУрНого, свІДомого 

ставЛеННя До ПроцесУ ПІзНаННя

1. Найстарший учень почат-
кової школи.
2. старанність, відповідаль-
ність у навчанні.
3. Історія книжки.
4. Книга вчить, як на світі 
жить.
5. хто багато читає, той ба-
гато знає. Джерела додат-
кової інформації. 

Учень (учениця):
 x бачить себе найстаршим у 
початковій школі;
 x розуміє значення старанності 
у навчанні;
 x дотримується правил пово-
дження з книгою;
 x активізує свою діяльність у 
пізнанні нового;
 x аналізує значення додаткової 
інформації. 

ФормУваННя мовНої КУЛьтУри

1. твоя побутова мова.
2. активний словничок.
3. вчися спілкуватися з до-
рослими.
4. розвивай мовну культуру.
5. шануй сам себе, шанува-
тимуть і люди тебе.

Учень (учениця):
 x збагачує побутову мову но-
вими словами, крилатими ви-
словами;
 x розвиває мовну культуру;
 x удосконалює навички спілку-
вання з дорослими. 
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загаЛьНоЛюДсьКа мораЛь: 
ФормУваННя ПриНциПІв та їх УтверДжеННя

1. ти живеш серед людей 
(свято).
2. Правда і кривда поряд 
ідуть.
3. мудрий не дасться за ніс 
водити.
4. маєш зле говорити – во-
лієш за язик укуситися.
5. совість гризе без зубів.
6. Патріотичне виховання 
як складник національного 
виховання.
7. образ свого “я” у колек-
тиві.
8. Пізнай самого себе, умій 
переконати в цьому інших.

Учень (учениця):
 x проявляє почуття відпові-
дальності перед колективом;
 x розрізняє правду і кривду;
 x аналізує мудрі вчинки;
 x адаптує власну поведінку 
під почуття совісті;
 x обстоює своє “я” у колекти-
ві;
 x вчиться переконувати. 

творЧа осоБистІсть: ФормУваННя І виховаННя, 
УсвІДомЛеННя сеБе госПоДарем

1. Кожна робота легка, коли 
охоче її виконуєш
2. “Поведінка – це дзерка-
ло, в якому кожен показує 
своє обличчя” (в. Ґете)
3. Добре виконане завжди 
краще, ніж добре сказане.
4. закінчив діло – гуляй 
сміло.
5. Умілі руки моєї бабусі, і 
я у неї вчуся.

Учень (учениця):
 x охоче ставиться до роботи;
 x відчуває відповідальність за 
доручену справу;
 x уміє завершувати розпочату 
роботу;
 x орієнтується на приклади 
зразкової роботи дорослих.

виховаННя осоБистостІ яК творЧий Процес 
хУДожНьо-естетиЧНої КУЛьтУри

1. Чарівний світ прекрасно-
го.
2. музичний калейдоскоп.

Учень (учениця):
 x володіє певними знаннями 
з музики та образотворчого 
мистецтва; 
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3. живопис художників 
України.
4. Краса врятує світ.
5. етика людських стосун-
ків.
6. Учися бачити красу.

 x прагне знати про творчість 
художників України;
 xтягнеться до краси у люд-
ських стосунках;
 x наводить приклади позитив-
ного і негативного у творчості 
та оцінює їх. 

зДоров’я моЛоДого ПоКоЛІННя яК гоЛовНий  
ЧиННиК зДорового сУсПІЛьства УКраїНи.  

шЛяхи розвитКУ І реаЛІзацІї зДорової НацІї

1. Позитивні емоції – запо-
рука здоров’я.
2. здорова дитина – здоро-
ва нація.
3. виховуй волю – матимеш 
долю.

Учень (учениця):
 x робить висновки про зна-
чення позитивних емоцій для 
здоров’я; 
 x усвідомлює значення здоро-
вої дитини для суспільства.

гармоНІйНий розвитоК ЛюДиНи з ПрироДою. 
ФормУваННя еКоЛогІЧНої КУЛьтУри

1. екологічні знання по-
трібні кожному.
2. Українське довкілля 
(свято).
3. земля жива – вона зву-
чить.
4. Людина приходить у світ 
для добра.
5. Довкілля – неповторна 
казка (свято).

Учень (учениця):
 x аргументує природні угрупу-
вання;
 x характеризує екологічні про-
блеми довкілля;
 x робить висновки про те, що 
людина у світ приходить для 
добра. 

розвитоК та вДосКоНаЛеННя  
ПрироДНих зДІБНостей І таЛаНтІв,  

шЛяхи їх реаЛІзацІї та самостверДжеННя

1. Досягай вершин – це у 
твоїх силах.
2. Людина – господар своєї 
долі.

Учень (учениця):
 x намагається досягати біль-
шого;
 x обґрунтовує, що людина – 
господар своєї долі;
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3. реалізовуй свої мрії.  x спостерігає за реалізацією 
своїх мрій. 

ФормУваННя осоБистого ставЛеННя 
До ДІйсНостІ, УтверДжеННя стІйКостІ 

вЛасНого хараКтерУ в моЛоДших шКоЛярІв

1. Щоб не розходилося сло-
во з ділом.
2. Не втрать власну гід-
ність.
3. особистість і колектив.
4. ти живеш серед людей 
(свято).
5. Перша сходинка (свято).

Учень (учениця):
 x дотримується зв’язку даного 
слова і діла;
 x висловлює судження про 
власну гідність;
 x відчуває себе особистістю у 
колективі;
 x аргументує поведінку людей 
у суспільстві.

 



 

Поетика 
1 клас

Автор

Т. ПеТровська – вчитель початкових класів Со
фіївськоБорщагівської спеці
алізованої загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Києво
Святошинського району Київ
ської області, вчительметодист, 
член Національної спілки пись
менників України
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ПояснювАльнА зАПискА

Поетика (грецьк. poietike – майстерність творення) – один з най
давніших термінів літературознавства, який постійно зазнавав вну
трішньої змістової переакцентації у зв’язку з еволюцією художньої 
літератури.

Вивчення курсу поетики сприяє розвитку поетичного мовлення, 
формуванню в учнів уважного ставлення до слова, до його вживання, 
розвиток здатності сприймати і оцінювати зображальновиражальний 
аспект того чи іншого тропа, а також уміло використовувати його у 
власному мовленні. 

Поетичне мовлення – мовлення художньої літератури, позначене 
підвищеною емоційністю та образністю, насичене тропами, стилістич
ними фігурами, перейняте шляхетною фонікою. Воно живиться не
вичерпними джерелами національної мови, її активним та пасивним 
словником, щоразу набуваючи неповторного колориту.

Ідея курсу – формування неповторної індивідуальності через образ
не мовлення. Якщо в молодшому шкільному віці у дітей розвивати об
разне мовлення, то відбувається швидкий розвиток мови і мислення.

Образне слово, як і образ – це постійний пошук. На формування 
художніх образів впливають почуття, досвід, уява. Образне мовлен
ня – це високорозвинене мовлення. Образність є одним з основних 
показників правильного, грамотного мовлення. Образне мовлення 
розкриває в учнів потяг до краси. Розвиток образного мовлення в 
дитячому віці допомагає становленню творчої особистості. Кожна ди
тина потребує пробудження і розвитку закладених у ній талантів. 
У першому класі закладається початок для майбутніх етапів розвитку 
образного мовлення. Учні повинні самі активно шукати нові образи, 
які постійно будуть наростати і ускладнюватись за своїм змістом і 
характером. Процес розвитку образного мовлення формує потребу в 
мовній діяльності.  

Образне сприйняття світу визначається своєю яскравістю і багат
ством, розвиває здібності. Робота над розвитком образного мовлен
ня розкриває здібності учнів, які мають індивідуальні відмінності. 
В процесі навчання здібності учнів формуються і розвиваються. У по
чатковій школі закладається основа для майбутнього розвитку образ
ного мовлення на наступних етапах.

Досягнення освітньої мети курсу полягає у формуванні в молод
ших школярів образного мовлення і естетичних смаків; підвищенні 
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рівня володіння державною мовою; сприянні розвитку пам’яті, уяви, 
мислення, фантазії. У дітей відбувається відкриття здібностей до 
творчості, збагачується словниковий запас.

Програмою передбачено вивчення курсу “Поетика” в 1 класі за
гальноосвітніх навчальних закладів за рахунок варіативної частини1. 
У програмі враховані вікові особливості, збережена наступність і по
слідовність, враховані міжпредметні зв’язки, передбачена самостійна 
робота учнів, зустрічі з дитячими письменниками.

Резервний час вчитель використовує на власний розсуд: зустрічі з 
письменниками, журналістами, екскурсії до бібліотеки. 

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

Кількість годин на вивчення кожного розділу – орієнтовна.
Програма спрямована на творчу співпрацю; аналіз зразка образ

ного мовлення; на активне ставлення до почутого і прочитаного; на 
формування художніх образів; на вміння яскраво висловлювати влас
ні думки; на розвиток культури і підвищення духовності. Потрібно 
заохочувати дітей до висловлювання, уміло й делікатно виправляти 
їхні помилки, вказувати на важливі пропуски.

Програма передбачає зустрічі з бібліотекарями, письменниками, 
журналістами. Зустрічаючись з майстрами слова, діти швидше зрозу
міють необхідність книжок у нашому житті і міцних знань; зможуть 
духовно збагатитись і розширити свій світогляд; відчують відпові
дальність за сказане і написане слово.

З першого класу учні можуть брати участь у літературних кон
курсах, літературномистецьких святах. Це дасть змогу навчатися з 
радістю, відчувати впевненість у своїх здібностях; формування у сві
домості школярів прагнення до успішної самореалізації. Чим раніше 
дитина зрозуміє вплив мови на інших людей, тим більше вона буде 
працювати над собою і над своїм мовленням.

На уроці доцільно використовувати роботу в парах і в групах, що 
дає змогу активно працювати всім дітям та швидше досягти бажаних 
результатів.

Поетичні ігри. Курс поетики передбачає поетичні ігри. Їх мож
на проводити на всіх етапах уроку. Вони розвивають фонематичний 

1 Програма “Поетика. 2–4 класи” – див.: Програми курсів за вибором для 
загальноосвітніх закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1–4 кла-
си. – Тернопіль: Мандрівець, 2009.
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слух, виробляють відчуття лексичних нюансів мови (вибір найточ
нішого слова із синонімічного ряду), формують відчуття ритму, від
чуття емоційної наснаженості ритмізованої мови. Від культури мови 
залежить і коло духовних запитів.

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

досягнення успішного творчого результату; здатність само
вдосконалюватись); 

 � вчителя (який знаходить ефективні шляхи до творчого успіху 
дітей, пробуджує і розвиває закладені в них таланти; створює 
психологічні умови для розвитку творчої особистості);

 � поетики (творча діяльність учнів є невід’ємною складовою 
освітнього процесу школи і розглядається як продовження та 
розширення навчальнопізнавальної діяльності). 
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1 клас

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

к-сть 
годин

зміст 
навчального матеріалу

вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки 

учнів

СВІтлО мУДРОСтІ

5 Забавлянки.
Загадки.
Прислів’я – це розумні 
вислови.
Фразеологізми (прості)
Теорія літератури: утіш
ки, потішки, чукикали, 
загадки, прислів’я, припо
відка, повчальний зміст.
Міжпредметні зв’язки: 
Я і Україна, образотвор
че мистецтво, українська 
мова.

Учень (учениця):
 x розрізняє види народної твор
чості;
 x розуміє особливості їхньої по
будови;
 x уміє висловлювати міркуван
ня про особливості народної 
мудрості.

розвиток пам’яті, уваги, спо-
стережливості, доброзичливос-
ті, кмітливості, поваги до на-
родної творчості.
Формування шанобливого став-
лення до творчості пращурів.

РІДНе СлОВО

5 Словосполучення (розпо
відь за малюнком).
Яскраві слова.
Римовані слова.
Вірші.
Розмовна мова.
Теорія літератури: по
езія, віршування, рима, 
прозова і віршована 
мова.
Міжпредметні зв’язки: 
Я і Україна, українська 
мова, образотворче мис
тецтво.

Учень (учениця):
 x уміє створювати словесний ма
люнок;
 x уміє розпізнавати римовані 
слова;
 x розуміє віршовану мову;
 x розрізняє розмовну і поетичну 
мову;
 x удосконалює вміння переказу
вати вірші і прозові тексти.

розвиток мислення, розуміння 
значення слів, уміння знаходи-
ти риму і висловлювати емо-
ції.
виховання захоплення красою 
рідної мови.
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РОль гРи

3 Розповіді про іграшки.
“Балакуча” іграшка.
Ігри як забава.
Теорія літератури: гра, 
розповідь, пісня.
Міжпредметні зв’язки: 
основи здоров’я, музика, 
образотворче мистецтво.

Учень (учениця):
 x розуміє особливості гри;
 x уміє проводити гру;
 x складає власні ігри;
 x має уявлення про “балакучу” 
іграшку;.

вміння проводити ігри, розви-
ток мовлення, виховання ак-
тивності та товариських по-
чуттів.

СВЯтКОВІ ДНІ

6 Народні ігри (свято На
ума, свято миколая).
Новий рік – родинне свя
то (віршовані вітання, 
цінність дарунків).
Різдвяний вертеп.
ляльковий театр.
Веснянки.
Теорія літератури: те
атр, вертеп, гра, народні 
ігри, родинне свято, вес
нянки.
Міжпредметні зв’язки: 
Я і Україна, музика, об
разотворче мистецтво.

Учень (учениця):
 x має уявлення про обрядові 
ігри;
 x має уявлення про ляльковий 
театр;
 x уміє розповідати про новоріч
не свято;
 x впізнає різдвяний вертеп;
 x знає веснянки.

розуміння значення родинних 
свят, обрядових ігор, святко-
вих пісень. розвиток почуття 
прекрасного, акторських зді-
бностей. Пробудження радос-
ті від слухання і декламування 
віршованих вітань. розвиток 
уміння слухати. Формування 
творчої особистості.

СВІт ДОБРОЇ КаЗКи

3 Українські народні казки 
(“лисичкасуддя”, “Хи
трий півень”).
Примовки. 
Теорія літератури: каз
ка, зачин, основна части
на, кінцівка, примовка.

Учень (учениця):
 x знає зміст українських народ
них казок;
 x уміє переказувати казки;
 x уміє знаходити примовки;
 x пояснює головний зміст казки.
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Міжпредемтні зв’язки: 
українська мова, образот
ворче мистецтво.

розвиток творчих здібнос-
тей, уяви, фантазії, мислення. 
вміння переказувати казки, 
розпізнавати головних героїв. 
висловлювати своє ставлення 
до казок. викликати бажан-
ня ознайомлюватися з новими 
книжками.

ФОльКлОРНе ВІРшУВаННЯ

2 Дитячий фольклор (лі
чилки).
Дитячий фольклор 
(дражнилки).
Теорія літератури: фо
ль к лор, лічилки, драж
нилки.
Міжпредметні зв’язки: 
музика, українська мова.

Учень (учениця): 
 x має уявлення про лічилки;
 x має уявлення про дражнилки;
 x розпізнає дитячий фольклор;
 x уміє розповідати лічилки і 
дражнилки.

розвиток почуття любові до 
фольклору. Усвідомлення того, 
що наш народ талановитий.

мамиНа КОлиСаНКа

2 Колискові пісні (народ
ні).
Колискові пісні (автор
ські)
Теорія літератури: піс
ня, колиска, автор.
Міжпредметні зв’язки: 
Я і Україна, українська 
мова, музика.

Учень (учениця):
 x знає колискові пісні;
 x уміє слухати, розпізнавати і 
виконувати колисанки;
 x розуміє особливості і значення 
колисанок.

виховання ніжності і любові 
до колискової пісні. Шанобливе 
ставлення до батьків. Усвідом-
лення значення маминих пісень. 
розвиток творчих здібностей.

РІЗНОБаРВНІ ПІСНІ

3 головний наголос.
Веселі вірші.
мирилки.
Скоромовки.

Учень (учениця):
 x уміє знайти головний наголос;
 x знає веселі вірші, мирилки, 
скоромовки;
 x розуміє їхні відмінності;
 x розрізняє їхні особливості.
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Теорія літератури: на
голос, вірш, мирилка, 
скоромовка.
Міжпреметні зв’язки: 
українська мова, образот
ворче мистецтво.

розуміння того, що словом 
можна звеличити, заспокоїти 
й образити. вміння встановлю-
вати головний наголос. Поміча-
ти серед віршованих текстів 
веселі вірші. володіти техні-
кою скоромовок.

ПІСНЯ ДЗВОНиКа

4 Дитяча творчість (спроби 
пера юних початківців).
Порівняння (за допомо
гою зв’язки: як, мов, не
мов, наче, ніби).
Повтори (трохитрохи, 
білийбілий).
Жива газета (розповіді 
цікавих історій, читання 
віршів напам’ять).
Теорія літератури: по
рівняння, повтори, твор
чість.
Міжпредметні зв’язки: 
українська мова, образот
ворче мистецтво, музика.

Учень (учениця):
 x розуміє значення дитячої твор
чості;
 x уміє знайти порівняння, від
шукати їх у тексті;
 x уміє знайти повтори;
 x удосконалює читання віршів, 
власні розповіді;
 x пояснює значення живої газети 
у шкільному житті.

вміння знаходити порівняння 
і повтори у віршах. розвиток 
уваги, яуви, мислення і фанта-
зії. виховання бажання ство-
рювати цікаві історії, поетич-
ні твори.
Захоплення найкращими зраз-
ками дитячої творчості. Усві-
домлення значення бібліотек.

вивченя курсу здійснюється за навчальним посібником “Поети
ка. 1 клас” (авт. т. Петровська).
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