
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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25 серпня у залі ПАДІЮНу (м. Ужгород) пред-
ставники освітянської громади, переможці ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, їхні вчителі, переможці ІІІ етапу Всеукра-
їнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України, Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2016», зібралися на під-
сумкове розширене засідання колегії департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації.

Директор департаменту освіти і науки Закарпат-
ської ОДА Ганна Сопкова привітала всіх із 25-річ-
ницею Незалежності України та наголосила на за-
ходах, які відбуваються у краї з нагоди святкування.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль 
привітав педагогічну громадськість зі святом та 
окреслив питання розвитку галузі, зокрема зазна-
чивши, що жодної школи у краї не закриватимуть. 
Очільник області також розповів про ті зусилля, які 
докладаються задля стабільного функціонування 
навчальних закладів, своєчасної виплати заро-
бітної плати та виділення коштів для належного 
фінансування освітніх установ.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль 
привітав 34 переможців всеукраїнських учнівських 
олімпіад і 15 – Всеукраїнського етапу конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 
наук та нагородив юних інтелектуалів та їхніх на-
ставників-учителів почесними грамотами та винаго-
родами. Подякував учням-переможцям, які своїми 
творчими зусиллями здобули перемогу в нелегких 
інтелектуальних перегонах і довели, що лише на-
полегливість, завзятість – могутній потенціал у 
боротьбі за першість. Він відмітив, що талановита 
молодь своїми досягненнями у навчанні прослав-
лятиме терени Срібної Землі.

За перші місця переможці всеукраїнських олім-
піад отримали по 4 тисячі гривень, за друге – по 3 
тисячі і за третє – 2 тисячі. Грошові премії виділено 
завдяки дії обласної Програми розвитку освіти. 
Учителі, що їх підготували, також отримали грошові 

премії. За перше місце – 8 тисяч гривень, 6 тисяч 
– за друге та 4 тисячі – за третє місця. Медаль 
«25 років Незалежності» отримав директор Ужго-
родського вищого професійно-технічного училища 
торгівлі та технологій харчування Віктор Кощак, 
директор Ужгородської загальноосвітньої школи 
І – ІІІ ступенів №15 Володимир Поліщук, завід-
увач відділу дизайну та декоративно-прикладного 
мистецтва Закарпатського обласного центру на-
уково-технічної творчості учнівської молоді Тетяна 
Левляс та Андріана Лукач – завідувач обласного 
методичного центру при департаменті освіти і на-
уки Закарпатської ОДА.

Олену Ганич, учителя хімії Сторожницької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів, нагороджено грамотою Верховної 

Ради України.
Ганна Іванівна зробила доповідь про стан роз-

витку освітньої галузі Закарпаття у 2015/2016 н.р. 
та перспективи розвитку на 2016/2017 н.р.

В обговоренні доповіді взяли участь керівники та 
педагоги освітніх установ краю: Віолетта Македон, 
переможець ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2016» в номінації «Англійська 
мова» розповіла, що лише той педагог, який любить 
свою професію, досягає вагомих результатів. Про 
реформи в початковій школі розповіла Наталія 
Гордуз, завідувач кабінету дошкільної, початкової 
та інклюзивної освіти Закарпатського ІППО, яка 
наголосила, що учні навчатимуться за оновлени-
ми програмами та на зміні підходів до підготовки 
і проведення уроку як основної форми організації 
навчальної діяльності в умовах класно-урочної 
системи навчання.

ОСВІТЯНСЬКА  КОНФЕРЕНЦІЯ

25 років тому країна унікальних можливостей, автентичних регіонів, са-
мобутніх людей різних національностей, духовної та культурної спадщини, 
земних надр, сповнених скарбами, мальовничих краєвидів стала незалежною 
державою.

Україна – це берегиня, яка зцілює в хвилини розпачу, оберігає від напасті, 
згуртовує у лихі часи, віддаючи цілющу життєдайну енергію, зберігаючи гене-
тичний код нації та огортаючи теплом родинного вогнища, щоб воно не жевріло, 
а горіло яскравим та світлим полум’ям свободи, незалежності та сподівань.

Упродовж віків славні прадіди боролися за незалежність, мріяли про свободу, 
знемагаючи від невільницького ярма. Це прагнення передавалося нащадкам 
із материнським молоком, викохувалося в колискових піснях, мужніло в бать-
ківських настановах, загартовувалося в перших баталіях.

Сьогодні молода держава знову відстоює право бути незалежною та со-
борною дуже дорогою ціною: багато українців вже поклали голову на вівтар 
свободи, інші – волонтерською громадою допомагають воїнам, інколи ціною 
власного життя. Це українці – мужні, звитяжні, сильні, вільні.

Держава – це усвідомлене «я» кожного українця, його безмежна любов, 
відданість справі, співпереживання за ближнього, вклад у розвиток країни.

Україна – це ми!
Любіть Україну, боріться за Україну, живіть Україною!

Із  Днем  Незалежності,  краяни!



15 липня на базі Закарпатського 
інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти відбувся семінар-тренінг 
для учителів з методики викладання 
прав людини у загальноосвітніх на-
вчальних закладах у межах реалі-
зації національної стратегії з прав 
людини за підтримки Організації з 
безпеки та співробітництва в Євро-
пі, який є продовженням засідання 
пілотної групи, що відбулася у 
листопаді 2015 року. Мета тренін-
гу – покращення знань учителів 
Закарпатської області щодо прав 
людини та методики викладання 
на основі підходу, заснованого на 
правах людини, у загальноосвітніх 

навчальних закладах; пілотування 
розробленого МОН-ОБСЄ Кален-
даря прав людини; удосконалення 
навичок критичного мислення як 
інструменту впровадження підходу, 
заснованого на правах людини до 
освітнього процесу.

З привітальним словом висту-
пила Раїса Євтушенко, головний 
спеціаліст департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти Мі-
ністерства освіти і науки України, 
та презентувала Календар прав 
людини, розробленого МОН та 
ОБСЄ. Спеціаліст розповіла, що 
МОН України спільно з ОБСЄ про-
водили різноманітні тренінги. Під час 

спілкування з класними керівника-
ми, яким потрібна була допомога в 
проведенні виховних заходів щодо 
дотримання прав людини, виникла 
ідея створення посібника на допо-
могу педагогу. 

Тетяна Палько, директор За-
карпатського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
а також розповіла про викладання 
прав людини у загальноосвітніх 
навчальних закладах крізь призму 
міжнародних зобов’язань та націо-
нального законодавства.

Наталія Беца, національний спеці-
аліст проектів у сфері верховенства 
права і прав людини Координатора 
проектів ОБСЄ в Україні, окреслила 
особливості освіти з прав людини та 
важливість запровадження підходу, 
заснованого на правах людини, до 
загальної середньої освіти, визна-
чила основні принципи діяльності 
Координатора проектів ОБСЄ в 
Україні у сфері освіти з прав людини. 
Одним із напрямків роботи ОБСЄ в 
Україні є верховенство права і права 
людини. Співпрацюючи з МОН Укра-
їни, Секретаріатом уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини за-
проваджують різноманітні начальні 
програми, тренінги, курси як для 

вчителів, так і для учнів та видають 
різноманітні підручники, посібники, 
програми, інформаційні матеріали 
тощо. Група досвідчених колег-пе-
дагогів продовжує роботу над по-
сібником «Календар прав людини», 
який стане у нагоді у виховній роботі 
як фахівцям із предмета, так і іншим 
колегам.

Сергій Терно, доктор педаго-
гічних наук, професор кафедри 
історії України, керівник сектора 
інноваційних освітніх технологій 
лабораторії модерної історії Укра-
їни та інноваційних освітніх техно-
логій Запорізького національного 
університету, представив методику 
розвитку критичного мислення шко-
лярів у процесі навчання історії. В 
основі знаходиться постулат про 
те, що критичне мислення є мис-
ленням усвідомленим, самостійним, 
рефлексивним, цілеспрямованим, 
обґрунтованим, контрольованим, 
самоорганізованим.

У ході семінару розглядалися 
також питання методики викладан-
ня прав людини у загальноосвітніх 
навчальних закладах та методоло-
гія аналізу проведення виховних 
заходів, проводилися різні форми 
навчання та тренінги.
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2 серпня на базі Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти Закарпатська 
філія Української спілки психотерапевтів провела 
теоретико-практичний семінар «Депресія. Стра-
хи. Розширений погляд на проблему. Здобуття 
практичних навичок у роботі зі страхом». У роботі 
семінару взяли участь психологи, психотерапев-
ти, лікарі, соціальні працівники.

Модератором заходу виступала Людмила 
Ермінівна Метелешко, лікар-психіатр, член асо-
ціації лікарів та психіатрів Швейцарії. Вона озна-
йомила з роботою відділення транскультурної 
психіатрії університетського шпиталю Базель, у 
якому працює, окреслила особливості роботи з 
мігрантами з посттравматичним синдромом, а 
також виокремила такі психологічні захворюван-
ня, як страх, депресія, та розповіла про можливі 
шляхи їх подолання.

Розширений  погляд
на  психологічні  проблеми

Уже вдруге з 18 по 23 липня на базі За-
карпатського Угорського iнституту ім. Ф. 
Ракоці ІІ Закарпатським угорськомовним 

педагогiчним товариством у рамках Закарпат-
ської Літньої Академії ім. Ф. Келчеї проведено 
курси для пiдвищення квалiфiкацiї учителів 
математики, угорської мови як іноземної, по-
чаткових класів, дошкільних вихователів. Мета 
– удосконалення фахового рівня педагогів. 
Особливістю навчання є підвищення кваліфі-
кації педагогів за європейськими стандартами, 
що дає можливість безперервній самоосвіті та 
самовдосконаленню працівників.

З вiтальним словом виступили Ільдико 
Орос, президент Закарпатського Угорського 
Інституту ім. Ф. Ракоці ІІ, та Тетяна Палько, 
директор Закарпатського інституту післяди-
пломної педагогічної освіти.

Навчання здійснено у новому форматі і 
включає як курс лекцій, так і майстер-класи, 
тренінгові системи, обміни досвідом, викорис-
тання проектної педагогіки.

Друга  Літня  Академія
ім.  Ф.  Келчеї

Викладання  прав  людини
у  загальноосвітніх  навчальних  закладах

Схвалені Колегією МОН 13 оновлених 
навчальних програм для 1-4 класів роз-
міщені у відкритому доступі на сайті Мі-

ністерства освіти і науки України. 
“За оновленими програмами для 1-4 класів 

діти навчатимуться вже з 1 вересня. Для нас було 
критично важливим встигнути оновити програми 
для початкової школи до початку нового навчаль-
ного року. Це оновлення – лише перший крок. 
Наступного тижня МОН презентує концепцію 
нової української школи. Передбачені нею зміни 
будуть системно запроваджуватись  з 2018 року. 
Але діти вчаться вже зараз, вони не можуть чека-
ти. Тому оновленням програм початкової школи  
ми показуємо напрям змін”, - зазначив заступник 
Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

На наступному тижні у відкритому доступі 
також з’являться затверджені зміни до орієнтов-
них вимог до оцінювання навчальних досягнень 
учнів та методичні рекомендації до оновлених 
програм. Вони передбачають зміни підходів до 
оцінювання та педагогічну свободу вчителя. 

Нагадуємо, що 4 серпня відбулось засідання 
Колегії Міністерства освіти і науки України, де і 
було затверджено оновлені програми для по-
чаткової школи. 

За матеріалами МОН України

Схвалені Колегією МОН оновлені на-
вчальні програми для 1-4 класів вже є 

у відкритому доступі
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З 4 по 11 серпня в с. Богдан на базі садиби 
„Олеся” Рахівського району була організована 
робота навчально-тренувального літнього та-

бору для гуртківців Закарпатського центру туризму. 
До навчального літнього таборування залучалися 
юні туристи з м. Ужгорода, з Ужгородського та 
Мукачівського районів (с. Нове Давидкове), які 
активно упродовж року брали участь в туристсько-
спортивних змаганнях під егідою Закарпатського 
центру туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 
учнівської молоді. 

Програма літнього табору була насичена різнома-
нітною кількістю заходів: спортивні ігри, тренування 
з техніки пішохідного туризму, краєзнавчі екскурсії, 
туристичні одноденні походи та сходження на гірські 
вершини, різні конкурси, ігри, забави тощо. Вік учас-
ників табору – від 11 до 17 років. За роботою табору 
наглядали досвідчені керівники Дешко Наталія та 
Ладані Олена, під керівництвом заступника з на-
вчально-виховної роботи ЗЦТКЕСУ М.М. Левінця. 

У перший день відкриття літньо-навчального 
збору для дітей організовано „Вечір знайомств”, де 
гуртківці мали змогу ближче познайомитись одне з 
одним. Кожного дня робота табору організовувалась 

відповідно до програми, обов’язковими елементами 
якої були: ранкова зарядка, заняття з шейпінгу для 
дівчат та фізична підготовка для хлопців. Кожного 
вечора для дітей влаштовувались різні конкурси та 
забави, квести, КВН та ін. 

Досить цікавим і незабутнім, сповненим вражень, 
став для дітей одноденний похід на гору Піп Іван 
Чорногірський, висота якого сягає 2028 м над рів-
нем моря. На цій же горі знаходиться славнозвісна 
астрономічна обсерваторія, відома як „Білий слон”, 
будівництво якої розпочалося 1936 року. Діяла об-
серваторія в період з 1938 по 1941 р. Не залишилась 
поза увагою юних туристів і гора Піп Іван Марма-
роський (1936 м. над рівнем моря), сходження на 
яку гуртківці з легкістю подолали. Вона розташована 
на кордоні України та Румунії. 

Гори підкорили серця юних туристів, залишивши 
багато незабутніх вражень та позитивних емоцій, з 
якими вони мали змогу поділитися на прощальному 
вечері-закритті літньо-навчальних зборів. Усі були 
вдячні Закарпатському центру туризму за таку на-
дану можливість активного відпочинку.

Оргмасовий відділ ЗЦТ

Літні  навчально-тренувальні  збори  гуртківців
Закарпатського  центру  туризму

З 11 по 14 серпня відбувся міжнародний вело-
пробіг „Геркулес на колесах”. Участь в ньому 
взяли близько 100 осіб – молодь та школярі з 

України, Норвегії та Словаччини. 
Захід розпочався з приїзду іноземних гостей до 

України 11 серпня. Цього ж вечора відбулася святко-
ва програма для учасників велопробігу та екскурсію 
старим містом, яку проводив досвідчений екскурсо-
вод Федір Шандор. Наступного ранку велосипедисти 
попрямували до місця старту велопробігу – Ужго-
родського замку, де гостей зустрічала генеральний 
консул Словацької Республіки в м. Ужгород Янка 
Бур’янова. Вона привітала всіх учасників заходу та 
побажала їм гарної подорожі. У свою чергу директор 
Закарпатського центру туризму В.І. Чепа вручив 
пані консулу подяку за активне особисте сприяння у 
налагодженні тісних стосунків між нашими країнами 
та, зокрема, Закарпаттям. 

Після закінчення офіційної частини в Ужгород-
ському замку велосипедисти попрямували до пункту 
пропуску „Убля”, що неподалік Малого Березного. 
Весь час з Ужгорода до Малого Березного колону 
велосипедистів супроводжувала карета швидкої 
допомоги та поліція.

Після перетину кордону до учасників велопробігу 
з привітаннями звернулися організатори та генкон-
сул Янка Бур’янова. Далі на всіх чекала святкова 
програма зі словацькими народними піснями і 
танцями.

Наступним пунктом призначення спортсменів 
стало місто Сніна, дорогою до якого велосипедистам 
влаштували екскурсії до старовинних дерев’яних 
словацьких церков. Загалом за цей день учасники 
велопробігу проїхали 58 км від м. Ужгород до м. 
Сніна. Після вечері на гостей очікувала поїздка до 
місцевої обсерваторії. Тут, до речі, знаходиться 
найбільший телескоп у Словаччині, який належить 

Одеській астрономічній обсерваторії. 
Наступного ранку учасникам велопробігу по-

трібно було проїхати 16 км. Складність маршруту 
полягала в тому, що більшість часу потрібно було 
підніматись уверх, потім спускатись вниз гірськими 
дорогами. Це відрізок веломаршруту „Слідами 
снінської вузькоколійки”. Далі велосипедисти по-
прямували до музею Земплінська Хамра. 

Однією з найприємніших подій велопробігу стала 
зустріч з легендою маунтинбайку та багаторазовим 
чемпіоном турнірів – Філіппом Польцем. Він охоче 
фотографувався з учасниками та весь день їздив 
разом з ними. Увечері Філіпп Польц завітав на зу-
стріч з гостями на базу відпочинку, де проживали 
велосипедисти. Він відповідав на питання та по-
казав декілька відеороликів зі своєю участю, більш 
детально розповів про вид спорту, яким займається.

В останній день гості поїхали на відпочинок до 
озера Домаша. Тут велосипедисти мали змогу опа-
нувати веслувальні види спорту, катання на каяках, 
каное та випробувати себе у віндсерфінгу. Допома-
гали їм у цьому досвідчені інструктори.

Підсумком турніру стало офіційне закриття за-
ходу на озері Домаша, де всім учасникам міжнарод-
ного велопробігу вручено медалі та призи.

Проект реалізувався в рамках оперативної гран-
тової програми транскордонного співробітництва з 
Україною, яка фінансувалась за підтримки словаць-
кої та норвезької сторін.

Оргмасовий відділ ЗЦТ

Міжнародний  велопробіг
„Геркулес  на  колесах”

Купання та плавання – це хороший, корисний і активний 
відпочинок, який сприяє зміцненню організму, підвищує його 
опірність до шкідливих впливів навколишнього середовища, 
запобігає простудним захворюванням.

Вода приносить багато задоволення людям дисципліно-
ваним, обачливим, але вона може завдати багато прикрих 
неприємностей тим, хто не дотримується правил безпечної 
поведінки на воді. Сумно, однак, зі стартом купального сезону 
розпочинає свій відлік і сумна статистика потопельників. Ви-
падки різні, але наслідки жахливі – гинуть люди. 

Щоб уникнути нещасних випадків на воді та попередити 
травматизм під час купання нагадуємо основні правила по-
ведінки:

1. Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) пови-
нен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами 
виконавчої влади та обладнаних для цього місцях.

2. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби.
3. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду при 

швидкості вітру до  10 м/сек, температурі води – не нижче 
+18° С, повітря – не нижче +24° С.

4. Перед купанням рекомендується пройти огляд лікаря.
5. Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 

1,5-2 години.
6. Заходити у воду треба повільно, дозволяючи тілу адап-

туватися до зміни температури повітря та води.
7. У воді варто знаходитись не більше 15-20 хвилин.
8. Після купання не рекомендується приймати сонячні 

ванни, краще відпочити в затынку.
9. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, 

стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів.
10. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь в безпеці 

дна і достатній глибині водоймища.
11. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня 

глибина, прозора вода, рівне дно.
12. Кататися на човні (малому плавзасобі) дозволяється 

тільки після отримання дозволу та реєстрації у чергового 
човнової станції.

Під час купання не слід робити зайвих рухів, не можна 
тримати свої м’язи у постійній напрузі, не треба порушувати 
ритм дихання, перевтомлювати себе, брати участь у великих 
запливах без попередніх тренувань та дозволу лікаря.

На воді забороняється:
1. Купатися в місцях, які не визначені та не обладнані для 

купання людей.
2. Заходити у водойми зі швидкою течією.
3. Залазити на попереджувальні знаки, буї, бакени та ін.
4. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не призна-

чених для цього, дерев, високих берегів у місцях, де невідома 
глибина та стан дна.

5. Використовувати для плавання такі небезпечні засо-
би: дошки, колоди, камери від автомобільних шин, надувні 
матраци та інше знаряддя, не передбачене для плавання.

6. Купатися в нетверезому стані, вживати спиртні напої 
під час купання. 

7. Засмічувати воду і берег (кидати пляшки, банки, побу-
тове сміття і т. ін.), прати білизну й одяг у місцях, відведених 
для купання.

8. Підпливати близько до плавзасобів, які пропливають 
неподалік від місць купання.

9. Запливати далеко, особливо за буї.
10. Допускати у воді грубі ігри, які пов’язані з обмеженням 

руху рук і ніг.
11. Подавати помилкові сигнали небезпеки.
12. Заходити глибше, ніж по пояс, особам, які не вміють 

плавати.
13. Купатися дітям без нагляду дорослих.
Що робити, коли поруч тоне людина?
Основне правило під час рятування потопаючого – діяти 

обдумано, спокійно і швидко. Не завжди самому треба під-
ливати до постраждалого. Іноді, коли нещасний випадок тра-
пився недалеко від берега, краще використовувати рятувальні 
засоби: круг, дошку, мотузку, кінець Александрова тощо.

Якщо цього зробити неможливо, а ви добре плаваєте, 
підпливіть до потерпілого зі спини і транспортуйте його до 
берега.

Алгоритм надання допомоги потопельнику:
1. Видаліть воду із дихальних шляхів.
2. Очистіть ротову порожнину від піску, мулу, перевірте 

наявність вставних щелеп.
3. Якщо людина ще не опритомніла, треба зробити штучне 

дихання, а при зупинці серця – непрямий масаж.
4. Викличте швидку медичну допомогу за номером 103. 
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Якщо ви будете уважними та обережними і будете дотри-

муватися  вказаних вище правил, відпочинок на воді принесе 
вам лише радість та задоволення.

Будьте обережними, не нехтуйте правилами поведінки 
на воді!

Н.В. Груник, 
методист обласного методичного кабінету 

НМЦ ЦЗ та БЖД Закарпатської області

Правила  поведінки  на  воді
під  час  відпочинку
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У сучасних умовах ефек-
тивність початкової освіти 
пов’язується з реалізаці-

єю компетентнісного підходу. 
Компетентнісні результати на-
вчання визначено у Держав-
ному стандарті початкової за-
гальної освіти (2011р.), вимогах 
до засвоєння програмового 
змісту з кожного навчального 
предмета (2012р.), до контр-
олю та оцінювання навчальних 
досягнень учнів (2014р.). Нині 
постає потреба у визначенні 
резервів підвищення ефек-
тивності навчального процесу 
на засадах компетентнісного 
підходу і розкритті механізмів 
їх використання у професійній 
діяльності педагогів.

Як свідчать результати аналі-
зу сучасної практики, ефектив-
ній реалізації компетентнісного 
підходу в навчанні молодших 
школярів сприяють:

зміни підходів до підготовки 
і проведення уроку як основної 
форми організації навчальної 
діяльності в умовах класно-
урочної системи навчання (пев-
не структурування, встанов-
лення міжпредметних зв’язків, 
конструювання на засадах між-
предметної інтеграції); 

розширення діапазону ор-
ганізаційних форм, методів 
навчання, способів навчаль-
ної взаємодії, що мають на 
меті практичну спрямова-
ність навчання і базуються на 
взаємозв’язках урочної та по-
заурочної діяльності. 

В умовах постійного збіль-
шення обсягів навчального ма-
теріалу дитині дедалі складніше 
зібрати їх у цілісну картину. Тож 
на зміну урокам, на яких тради-
ційно здебільшого переважає 
вивчення теоретичного матері-
алу, мають прийти компетент-
нісно орієнтовані, що сприяють 
цілісному сприйняттю навчаль-
ного матеріалу, формуванню 
системного мислення, пози-
тивного емоційного ставлення 
до пізнання. Одним із ефектив-
ніших шляхів їх конструювання 
з урахуванням окреслених за-
вдань є встановлення міжпред-
метних зв’язків – окремі коротко-
часні моменти включення в урок 
запитань і завдань з матеріалу 
інших навчальних предметів, 
що мають допоміжне значення 
для вивчення теми й сприя-
ють глибшому сприйманню та 
осмисленню певного поняття. 

Міжпредметні зв’язки пред-
метів мовного циклу, у тому 
числі іноземної мови, з іншими 
можуть встановлюватись за 
пропонованим в підручниках 
або дібраним учителем ілю-
стративним матеріалом (з при-
родознавства, основ здоров’я, 
«Я у світі», музичного і обра-
зотворчого мистецтва), за яким 
створюється мовленнєва си-
туація для виявлення учнями 
емоційно-ціннісних ставлень 
до зображеного. Учитель може 
організувати полілог, дискусію, 
запропонувавши учням ви-
словити власну думку, а також 
може організувати роботу з 
добору схожих і протилежних 
за значенням слів, пояснення 
значення слів тощо.

Якщо вчитель передбачає 
встановлення міжпредметних 

зв’язків із залученням додат-
кового матеріалу, а саме ре-
продукцій, аудіо-, відеозаписів 
музичних творів, то бажано 
добирати їх з огляду на зміст 
навчальних програм з образот-
ворчого і музичного мистецтва 
для певного класу. 

Формуванню в учнів цілісної 
картини світу сприятимуть інте-
гровані уроки (коли у межах од-
ного уроку вивчається матеріал 
різних навчальних предметів), а 
також бінарні інтегровані уроки 
(коли у межах двох уроків по-
спіль опрацьовується матеріал 
двох і більше навчальних пред-
метів). Основою ефективності 
таких уроків є чітке визначення 
мети і відповідне їх планування 
для забезпечення різнобічно-
го розгляду учнями певного 
об’єкта, поняття, явища з ви-
користанням засобів різних на-
вчальних предметів. 

Особливість планування 
і проведення інтегрованих і 
бінарних інтегрованих уроків у 
початковій школі полягає у тому, 
що вони можуть проводитись як 
одним учителем, який викладає 
предмети, які інтегруються, так 
і двома вчителями у випадках, 
коли другий предмет, що інте-
грується, викладає фахівець 
(учитель, який викладає від-
повідний предмет в основній 
школі). Через складність коор-
динації діяльності педагогів у 
другому випадку такі інтегровані 
уроки проводять необґрунтова-
но рідко, тому необхідно плану-
вати такі уроки заздалегідь. 

Інтеграція уроків з природо-
знавства, трудового навчання, 
музичного і образотворчого 
мистецтва з українською мовою 
відбувається на основі реаліза-
ції мовленнєвої й соціокультур-
ної (за темами «Рідний край», 
«Батьківщина», «Громадські 
місця») змістових ліній, а з 
уроками літературного читання 
– завдяки добору відповідних за 
змістом творів.  

Під час інтеграції з іншими 
навчальними предметами у 
1 класі вивчатиметься такий 
програмовий матеріал, як роз-
різнення назв предметів за 
питаннями хто це? що це?; 
робота над скоромовками, за-
гадками, віршами; зображення 
ліній і фігур, штрихування і 
розфарбовування; зображення 
ліній, схожих на елементи букв; 
мовні і немовні звуки; співвід-
ношення зображень об’єктів 
навколишнього світу із звуками/
буквами, що є в їхніх назвах; 
співвідношення зображень 
об’єктів навколишнього світу зі 
словами, що їх називають; чи-
тання речень, коротких текстів із 
вивченими буквами; робота над 
текстами природознавчого зміс-
ту; слухання-розуміння текстів; 
побудова запитань і відповідей 
за прослуханим чи прочитаним 
текстом; розігрування діалогів 
за заданою темою; повторення 
зразка зв’язного висловлюван-
ня; переказування невеликого 
прослуханого тексту з опорою 
на подані словосполучення, 
запитання, план; побудова 
зв’язного висловлювання за 
поданим початком і малюнком, 
на основі прослуханого тексту, 
випадку із життя; усвідомлене 

читання доступних текстів; ро-
бота з дитячою книжкою; добір 
і записування назв зображень 
об’єктів навколишнього світу; 
складання і записування речень 
за ілюстраціями, навчальними 
ситуаціями, подіями з життя 
тощо.

У 2 класі під час інтеграції 
української мови з іншими на-
вчальними предметами ви-
вчатиметься такий програмо-
вий матеріал за мовленнєвою 
змістовою лінією, як слухання-
розуміння текстів художнього, 
розмовного або науково-ху-
дожнього стилів; усвідомлення 
елементів фактичного змісту, 
запам’ятовування послідов-
ності подій; побудова запитань 
і відповідей за прослуханим чи 
прочитаним текстом; відтворен-
ня та розігрування діалогів із 
прослуханих, прочитаних казок, 
розповідей; повторення зраз-
ка зв’язного висловлювання; 
переказування прослуханого, 
прочитаного тексту за поданим 
планом; самостійне переказу-
вання прослуханого, прочитано-
го, побаченого, виявлення свого 
ставлення до подій, персонажів; 
складання розповіді на основі 
спостереження, власного досві-
ду, за малюнком, серією малюн-
ків, поданим початком, початком 
і кінцівкою; добір і записування 
назв зображень об’єктів на-
вколишнього світу; складання 
і записування речень, що пе-
редають зміст малюнка, вид із 
вікна; складання 2-3 речень на 
задану тему, пов’язування їх 
між собою.

У 3 класі в процесі інтеграції 
з іншими навчальними пред-
метами вивчатиметься такий 
програмовий матеріал:

з української мови, як читан-
ня напам’ять віршів і прозових 
творів; складання діалогу за 
малюнком, ситуацією; переказу-
вання тексту за планом, опорни-
ми словами; висловлення своєї 
думки про явища і події; повто-
рення зразка зв’язного вислов-
лювання з доповненням, зміна-
ми; складання усних зв’язних 
висловлювань (розповідь, опис, 
міркування) самостійно та за 
початком, основною частиною 
та кінцівкою, планом; складан-
ня і записування запитань за 
змістом прочитаного, на задану 
тему та відповідей на запитан-
ня; робота з деформованим 
текстом; написання переказів 
(розповідний текст) за планом, 
з опорою на ключові слова та 
словосполучення; висловлен-
ня власної думки в письмовій 
формі; удосконалення змісту і 
форми написаного тексту; доби-
рання слів для якнайточнішого 
вираження думки під час усного 
і писемного мовлення;

з літературного читання, як 
визначення теми і основної дум-
ки твору; знаходження у тексті 
опису природи тощо; визна-
чення теми прислів’їв, віршів, 
прозових творів.; складання 
простого плану до невеликих 
текстів; переказ за планом; 
формулювання запитання і від-
повіді за змістом прочитаного; 
складання діалогу (5-6 речень) 

на основі прочитаного; аналіз 
тексту з метою знаходження 
певних ознак описуваних пред-
метів, явищ, подій, встанов-
лення причинно-наслідкових 
зв’язків, визначення нового, 
узагальнення, доведення тощо; 
виділення головного в прочита-
ному, співвідношення головної 
думки з заголовком, прислів’ям, 
ілюстрацією; сенсорно есте-
тичне сприймання художніх 
творів через аналіз зображення 
словом кольорів, форм, звуків 
природи; визначення настрою, 
загальної тональності твору; 
висловлювання про враження 
від прочитаного; пізнавальна 
наукова інформація; порівняння 
художнього і науково-худож-
нього твору; самостійний добір 
книг за темою; читання дитячої 
періодики; колективне обгово-
рення прочитаного; колективне 
та індивідуальне складання 
варіантів кінцівки літературної 
казки, творів-мініатюр, загадок, 
лічилок, заповнення пропусків 
у творах; інсценування про-
читаного.

  У 4 класі має здійсню-
ватися така робота з інтеграції 
навчального матеріалу: 

з української мови: усвідом-
лення фактичного змісту тексту; 
запам’ятовування послідовності 
подій, встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, складання 
діалогу, зв’язного висловлюван-
ня (розповідь, опис, міркування) 
за малюнком, описаною ситуа-
цією – з опорою на допоміжні 
матеріали (поданий зачин або 
кінцівку, опорні сполучення слів, 
план); переказ (докладний або 
вибірковий) тексту з опорою на 
поданий або колективно скла-
дений план, опорні сполучення 
слів, а також без опори на до-
поміжні матеріали; висловлю-
вання власних думок із приводу 
прочитаного, почутого, обґрун-
тування їх, доповнення тексту 
на основі особистого життєвого 
досвіду (використовуються 
тексти-розповіді, описи, мірку-
вання); складання і записування 
зв’язних між собою речень, які 
описують малюнок, частину 
інтер’єру класу, навчальну си-
туацію на уроці; запитань на 
задану тему та відповідей на 
запитання; докладного чи ви-
біркового переказу; розповіді, 
опису, міркування на добре 
знайому тему;

з літературного читання: 
свідоме, правильне, виразне 
читання вголос із дотриманням 
основних норм літературної 
вимови; усвідомлене, із дотри-
манням темпу читання мовчки 
різних за обсягом і жанровою 
специфікою текстів; самостій-
не визначення теми і основної 
думки твору; встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків; 
складання плану і користування 
ним для переказу тексту; само-
стійний добір книг; підтримання 
колективної дискусії за змістом 
прочитаного.

Необхідно залучати і вну-
трішні резерви математики 
(вплив предмета на розвиток 
критичного мислення, вміння 
логічно доводити свою думку, 
обґрунтовувати свою позицію, 
вести полеміку) для  станов-
лення молодшого школяра як 

особистості, свободи його са-
мовизначення, досягнення ним 
ситуації успіху, формування у 
нього громадянської позиції, 
що базується на системі гума-
ністичних цінностей.

Добираючи додаткові матері-
али до уроків математики, учи-
телям слід звернути особливу 
увагу на відповідність їх змісту 
програмі, віковим особливос-
тям і навчальним можливостям 
учнів.

Окрему увагу варто приді-
ляти розвитку математичного 
мовлення учнів. Це має бути 
системною роботою, що спря-
мована на розвиток умінь та на-
вичок в усній та писемній формі 
відповідати на запитання, усно 
обґрунтовувати правильність 
розв’язку, будувати логічні кон-
струкції з використанням відпо-
відних словосполучень. 

Звертаємо увагу, що від-
повідно до Інструкції щодо 
заповнення класного журналу 
для 1-4 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів (наказ 
МОН України 08.04. 2015 року 
№ 412) дату і тему кожного з 
бінарних інтегрованих уроків 
записують окремо на сторінках 
фіксації проведення уроків із 
певного предмета, а дату і тему 
інтегрованого уроку фіксують 
на сторінці одного (за вибором 
учителя) з тих навчальних пред-
метів, зміст яких інтегрувався.

Реалізація компетентніс-
ного підходу в навчанні мо-
лодших школярів передбачає 
розширення діапазону форм 
організації навчання, методів 
та способів навчальної вза-
ємодії у взаємозв’язку урочної 
та позаурочної діяльності. Тож 
із метою застосування учнями 
здобутих у процесі навчальної 
діяльності знань, умінь і нави-
чок у позаурочний час можуть 
організовуватися різноманітні 
виховні заходи – конкурси еру-
дитів, знавців навчальних пред-
метів, інтелектуальні ігри «Що? 
Де? Коли?» тощо.

Потужним потенціалом для 
забезпечення єдності навчаль-
ного і виховного процесів воло-
діють такі організаційні форми 
навчання як навчальний про-
ект, колективна творча справа. 
Наприклад, у 3 класі під час 
опрацьовування теми «Вода та 
її властивості» на уроках при-
родознавства можна запропону-
вати учням навчальний проект 
щодо скорочення витрат води, 
у процесі виконання якого вони 
з’ясовуватимуть кількість ви-
трат води вдома (наприклад, під 
час чищення зубів), у школі (під 
час миття рук) і визначатимуть 
шляхи їх скорочення, готувати-
муть пам’ятки і розміщувати-
муть їх над раковинами та ін.

У випадках, коли програмо-
вий матеріал різних навчальних 
предметів дозволяє інтегрувати 
його в межах одного навчально-
го дня, можуть організовуватися 
так звані «тематичні дні», коли 
всі уроки за розкладом спря-
мовують на реалізацію єдиної 
виховної мети, що знаходить 
логічне продовження у вихов-
ному заході. 
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З метою забезпечення між-
предметної інтеграції матема-
тики з іншими навчальними 
предметами необхідно посили-
ти виховний компонент цього 
навчального предмета. Най-
більший потенціал для цього 
мають текстові задачі. Сюжети 
завдань, у яких описуються 
досягнення українців (світові 
й олімпійські рекорди україн-
ських спортсменів, здобутки до-
слідників і науковців, шедеври 
світового мистецтва, створені 
українцями тощо), історичні й 
географічні пам’ятки, історичні 
події, які вплинули на розвиток 
держави, будуть сприятливими 
для формування патріотичних 
почуттів учнів, розвитку їхньої 
національної самосвідомості 
тощо. 

Резервом оптимізації на-
вчального процесу на ком-
петентнісних засадах є його 
практична спрямованість. З 
цією метою пропонується роз-
ширення діапазону організа-
ційних форм, методів навчання, 
способів навчальної взаємодії, з 
огляду на формування способу 
дій, що передбачає залучення 
учнів до практичної діяльності. 
Пріоритет належить засвоєнню 
навчального матеріалу у проце-
сі екскурсій, квестів, організації 
і проведення конкурсів, зустрі-
чей, практикумів. 

Серед методів навчання 
мають домінувати інтерактивні, 
методи навчання у русі тощо. 
Діапазон навчальної взаємодії 
школярів має розширюватися 
поступово: у 1-2 класах - це 
переважно робота в парах і в 
малих групах (3 учні), у 3-4 кла-
сах – групова, командна робота.

Необхідно в ідмовитися 
від практики механічного за-
учування навчального мате-
ріалу, а натомість використо-
вувати способи поступового 
запам’ятовування у процесі ро-
боти. Для цього вчитель має ор-
ганізувати роботу з пам’ятками, 
опорними схемами, таблицею 
множення тощо до того часу, 
доки не відбудеться практичне 
засвоєння їхнього змісту. З 
цією метою можуть викорис-
товуватися дидактичні ігри, 
що ґрунтуються на активізації 
кінестетичного каналу сприй-
мання інформації – класики, 
пальчикові ігри (на усну лічбу, 
у тому числі таблиці множення, 
правопису словникових слів 
тощо). 

Необхідно мінімізувати вико-
ристання зошитів із друкованою 
основою і передусім із таких 
навчальних предметів, де фор-
мування навички практично ви-
конувати роботу є їх основною 
метою («Інформатика», «Осно-
ви здоров’я», «Я у світі» тощо). 
На цих уроках учитель може 
організувати бесіди, дискусії за 
змістом мультфільмів (напри-
клад, телеканалу «ПлюсПлюс»), 
читання літературних текстів, 
публікацій у дитячій періодиці, 
ситуацій, що висвітлюють у 
новинах, тощо, а також колек-
тивні творчі справи, навчальні 
проекти, зустрічі з фахівцями 
державних установ, екскурсії 

тощо. Водночас у межах уроків 
з «Основ здоров’я» можуть про-
водитись бесіди-інструктажі з 
безпеки життєдіяльності. У разі 
проведення в межах уроку бе-
сід-інструктажів, окрім запису на 
сторінці з навчального предмета 
про проведення уроку, учитель 
фіксує це у розділі VІІІ класного 
журналу «Облік проведення 
бесід, інструктажів із безпеки 
життєдіяльності».

Водночас для формування 
і перевірки предметних компе-
тентностей учитель має спира-
тися на систему інтегрованих 
завдань, спрямованих на за-
стосування учнями способів 
навчально-пізнавальної діяль-
ності, знань, умінь і навичок 
для розв’язання певних задач 
у змодельованих життєвих си-
туаціях. На відміну від тестової 
форми, у такому форматі ор-
ганізації роботи учень матиме 
змогу здійснювати різноманітні 
мисленнєві операції, розкривати 
причинно-наслідкові зв’язки, 
аналізувати, зіставляти пропо-
новану ситуацію і робити ви-
сновок, а не механічно обирати 
один із варіантів відповіді.

Вивчення іноземної мови 
У початковій школі особливо 

важливо розвивати в дітей по-
зитивну мотивацію до вивчення 
іноземної мови, а також фор-
мувати здатність і готовність до 
іншомовного навчання на на-
ступному етапі основної школи.     

Ефективність раннього по-
чатку вивчення іноземної мови 
не викликає сумнівів, тому що 
мова, вивчена в дитинстві, роз-
криває мовні й комунікативні 
здібності учня: мимоволі зістав-
ляються факти двох мов; мовна 
картина світу створюється окре-
мо для кожної мови.

Іншомовна діяльність як но-
вий спосіб спілкування мо-
лодшого школяра потребує 
створення позитивної мотивації, 
яка є одним із найважливіших 
психологічних факторів успіш-
ності вивчення іноземної мови і 
ключовим питанням організації 
навчання молодших школярів.

1-й клас початкової школи 
розглядається як основний у 
формуванні іноземної вимови, 
ритміко-інтонаційних навичок та 
звуко-буквених співвідношень.

35 годин, відведених про-
грамою на вивчення іноземної 
мови в 1-му класі, планується 
розділити на 2 етапи – I пів-
річчя – 16 годин для засвоєння  
фонологічного аспекту мови 
(усний увідний курс) і 19 годин 
(II півріччя) на засвоєння зву-
ко-буквених співвідношень. З 
метою полегшення оволодіння 
процесами читання і письма 
рекомендовано використову-
вати стандарт напівдрукованого 
шрифту.

В обох випадках оволодіння 
звуковою та буквеною система-
ми іноземної мови відбувається 
на основі виділених авторами 
комунікативних одиниць, які 
повністю відповідають тематиці 
ситуативного спілкування та 
реалізують мовленнєві функції, 
запропоновані програмою з іно-
земної мови для 1-го класу.

Знайомство учнів зі звуковою 
системою іноземної мови пови-

нно відбуватися на основі іміта-
тивно-ігрових технологій в умо-
вах комунікативних ситуацій, 
що являють собою сукупність 
мовленнєвих та немовленнєвих 
умов, необхідних і достатніх для 
здійснення мовленнєвих дій. 
За принципом схожості типові 
комунікативні ситуації поєднані 
за сферами спілкування.

Вивчення фонетики, тобто 
звукового ладу мови  (звуків, 
звукосполучень, наголосу, рит-
му, мелодики, інтонації, паузи), 
як самостійного аспекту не 
передбачається. Діти опано-
вують вимовні навички у ході 
навчання усного мовлення і 
читання. У школі важко домог-
тися бездоганної вимови учнів, 
тому вимоги до неї визначають 
за принципом апроксимації — 
наближення до правильної ви-
мови. З цією метою обсяг фоне-
тичного матеріалу, яким повинні 
опанувати учні, обмежується, 
а також допускається деяке 
зниження якості проголошення 
окремих звуків. Це має місце в 
межах, що не порушує процесу 
усного спілкування.

Послідовність вивчення віді-
браного фонетичного матері-
алу визначається завданнями 
розвитку усного мовлення і 
читання і тому може варію-
ватися у залежності від того, 
якими мовленнєвими зразками 
та у якій послідовності повинен 
опанувати учень. Однак, у всіх 
випадках знайомство практично 
з усім фонетичним мінімумом 
має місце на початковому етапі, 
причому значна частина при-
падає на перше півріччя. Тому 
на початковому етапі постає від-
повідальне завдання – закласти 
основи усієї подальшої роботи 
з вимови.

 В оновленій програмі з іно-
земної мови для учнів 1-го класу 
виділено найбільш відповідні 
сфери спілкування, а саме: 
особистісна, центром якої є 
сім’я, друзі, дозвілля, іграшки, 
тварини; публічна, що охоплює 
свята та традиції, пов’язані з 
ними; освітня, сконцентрована 
навколо знань предметів шкіль-
ного побуту.

Маленьким дітям важливо 
зрозуміти, що іноземна мова 
пов’язана з якимось іншим 
способом життя, конкретними 
людьми, які живуть в іншій країні 
та користуються цією мовою. 
Так, при навчанні та підготовці 
формування звертання, про-
щання до знайомих та незна-
йомих людей у різних життєвих 
ситуаціях слід акцентувати ува-
гу на значенні етикетних правил, 
правил рольового етикету, що 
впливає на процес взаємного 
розуміння людей, які виховува-
лися в різних культурах. Уже в 
початковій школі учень повинен 
знати як привітати друга, вчи-
теля, які комунікативні одиниці 
можна використовувати, реагу-
ючи на прості запитання типу 
«Як справи?», залежно від си-
туації спілкування. Засвоївши, 
як функціонує даний приклад 
у створеній комунікативній си-
туації, учень легко переносить 
його в реальну ситуацію в класі, 
знайомлячись одне з одним і 
представляючи своїх друзів. 

Таким чином, саме комуні-
кативна одиниця, що підлягає 
засвоєнню на уроці, визна-
чає набір і черговість звуків 
для введення та тренування, 
а імітативно-ігрові технології 
сприяють формуванню в учнів 
усіх компонентів фонологічної 
компетенції, а саме: ритму, на-
голосу та інтонації.

         Принцип міжпредметнос-
ті реалізується при виконанні 
учнем завдань у робочому 
зошиті, де запропоновано до-
малювати героїв, розмалювати 
їх, вирізати та зробити власну 
іграшку, яку вони будуть пред-
ставляти на уроці, драматизу-
ючи власну казку. Усі завдання 
робочого зошита сприяють роз-
витку самостійної навчальної 
діяльності, вимагають від учнів 
творчого індивідуального під-
ходу до їхнього виконання.

 Отже, І півріччя закінчується 
засвоєнням усієї звукової сис-
теми англійської мови і комуні-
кативних одиниць, зумовлених 
тематикою ситуативного спілку-
вання особистісної сфери («Я», 
«Мій друг», «Сім’я», «Іграшки»).

У ІІ-му півріччі продовжується 
формування мовленнєвих умінь 
за темами публічної та освітньої 
сфер спілкування з основним 
акцентом на вивченні звуко-лі-
терних співвідношень. Засвоєн-
ня даних співвідношень не буде 
викликати труднощів у дітей, 
тому що вони вже знайомі зі 
звуками іноземної мови. Новим 
буде порівняння звука та літери 
з одного боку, і порівняння літер 
іноземної та української мов. 
До цього часу учні 1-го класу 
вже знають букви рідної мови і 
вміють читати, тому засвоєння 
літер іноземної мови буде зна-
чно легшим. Тут також будуть 
доцільними комунікативно-ігро-
ві технології, за допомогою яких 
учні не тільки засвоюють усі бук-
ви алфавіту, але й відтворюють 
графічні образи літер, коротких 
слів, частина з яких уже була 
засвоєна раніше.

Закінчується 1-й рік навчання 
святом Букваря, на якому учні 
демонструють отримані знання, 
уміння і навички в усній формі, 
на основі комунікативних за-
вдань.

2-й рік вивчення іноземної 
мови  передбачає не тільки біль-
шу кількість годин, відведених 
на її вивчення, але й збільшення 
тем ситуативного спілкування, 
особливо в публічній сфері (ко-
роткі відомості про своє місце, 
пори року, екскурсії). Сфери 
спілкування, з якими учні по-
знайомилися в 1-му класі, отри-
мують поширене тлумачення, 
наприклад, до представлення 
членів сім’ї додається їх вік, 
описання зовнішності, до ха-
рактеристики друзів додається 
опис їхнього одягу, улюблених 
іграшок, захоплення. 

Комунікативно-мовленнєвий 
розвиток учня 2-го класу про-
довжується в усній формі спіл-
кування, тобто учень повинен 
навчитися сприймати і розуміти 
іноземну мову на слух і відповід-
но на неї реагувати. У цьому віці 
діти легко сприймають почуте, 
без труднощів розуміють на 
слух не тільки окремі слова, але 

й  цілі комунікативні одиниці, 
об’ємні мовні відрізки, тому на-
вчання аудіювання – розуміння 
мови, що сприймається на слух 
є невід’ємним компонентом на-
вчання комунікації. Воно скла-
дається з уміння диференцію-
вати звуки, що сприймаються, 
інтегрувати їх в смислові комп-
лекси, утримувати їх у пам’яті 
під час слухання, здійснювати 
можливе прогнозування і, ви-
ходячи із ситуації спілкування, 
розуміти отриману інформацію. 
Саме через аудіювання відбу-
вається засвоєння мовленнєвої 
сторони мови, що значно по-
легшує оволодіння говорінням. 
Матеріалом для слухання у 
2-му класі слугує не тільки жива 
мова вчителя на уроці, але й 
аудіозаписи дитячих віршиків, 
пісень, римівок, мікродіалогів, 
міні-розповідей.

У 2-му класі розглядається 
цілеспрямована робота з читан-
ням в 2-х напрямах – навчання 
техніки читання (читання вголос) 
та читання про себе, оскільки в 
1-му класі діти вже засвоїли 
англійський алфавіт, оволоділи 
елементарними знаннями про 
звуко-літерні співвідношення. 
Дитина починає усвідомлювати 
важливість мнемічної задачі 
для засвоєння навчального 
матеріалу, поданого вчителем. 
У цьому віці відбувається ін-
тенсивне формування прийомів 
запам’ятовування, тому при 
формуванні вмінь читання необ-
хідно використовувати прийоми 
активізації асоціативної пам’яті 
учнів, спроможних «зачепити» 
емоційну та інтелектуальну 
сфери дітей, посилити чуттєву 
основу їхнього сприймання і 
допомогти їм більш яскраво 
закарбувати в пам’яті правила 
читання.

Навчання читання про себе 
іншомовних текстів покликано 
вирішувати певні комунікатив-
ні задачі, тому, починаючи з 
молодшої школи, слід навчати 
комунікативному читанню в 
послідовності: від комунікації 
– до читання і від читання – до 
комунікації. Перед тим, як діти 
перейдуть до читання написів 
під малюнками, загадок, віршів, 
міні-розповідей, вони повинні 
будуть виконати нескладні ко-
мунікативні завдання: відпові-
сти на питання учителя, сказати 
1-2 речення про героїв, описати 
їхню зовнішність, припустити їх 
улюблений вид заняття і т.д. Ко-
мунікативні завдання після чи-
тання тексту вимагають від учня 
поширеної відповіді на питання, 
виразу за опорами (ключовими 
словами, малюнками).

Навчання читання на кому-
нікативній основі реалізують 
закладений у концепції інте-
гративний підхід, коли мовний 
і мовленнєвий матеріал, що 
вивчається, проходить через 3 
основних аналізатори – слухо-
вий, зоровий та моторний. Чет-
вертий – динамічний аналізатор 
- додається під час навчання 
письма і тим самим остаточно 
закінчують формування мовних 
навичок та мовленнєвих вмінь.

Продовження на с. 6
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Продовження зі с. 5

Учні 2-го класу засвоюють на-
вички техніки письма – графіки 
та орфографії. 

Саме у 2-му класі закла-
даються основи грамотного 
письма. Навчання письмового 
мовлення як самостійного виду 
мовленнєвої діяльності почина-
ється у 3-му класі і продовжу-
ється до закінчення початкової 
школи.

До закінчення навчання в 
початковій школі учень повинен 
навчитися не тільки грамотно 
скопіювати текст англійською 
мовою за дотриманням прийня-
тих норм графіки та орфографії, 
але й вставляти в нього слова 
та словосполучення згідно з 
навчальною ситуацією, а також 
самостійно писати листівку, по-
відомлення.

В 3-4 класах значно усклад-
нюється тематика мовного та 
мовленнєвого матеріалу для 
говоріння. Крім невербальних 
моделей комунікативної по-
ведінки, діти будуть уживати 
емоційно-забарвлені комуніка-
тивні одиниці розмовної мови, 
характерні носіям мови, які вони 
вивчили завдяки використанню 
автентичних прикладів іно-
земної мови (народні наспіви, 
дитяча поезія, казки, оповідання 
тощо), та які вони будуть ужива-
ти під час відтворення власних 
діалогів, що моделюють реаль-
не спілкування.

У 3-4 класах доцільно засто-
совувати ситуації, побудовані 
за принципом діалогу культур, а 
саме: ситуацій - уявних подоро-
жей до визначних місць країни, 
мова якої вивчається, ситуацій-
обміну думками, пов’язаних з 
обговоренням отриманих знань 
про національні реалії іншої та 
своєї культури, наприклад, про 
реалії шкільного життя, націо-
нальні та родинні свята, світу 
дитячих захоплень тощо.

     На відміну від 1 і 2 кла-
сів, в 3-4 класах збільшується 
доля самостійної роботи учня 
над мовним та мовленнєвим 
матеріалом, що дозволяє мо-
лодшим школярам реалізувати 
свої творчі здібності. Особливої 
уваги заслуговує проектна робо-
та як різновид творчої групової 
роботи молодших школярів. 
Завдання-проекти мають допо-
магати дітям під керівництвом 
учителя, а далі і самостійно 
створювати зміст своєї навчаль-
ної діяльності і засвоювати його 
в ході підготовки й захисту кін-
цевого продукту обраного про-
екту: колажу, альбому, сторінки 
з книги, постеру і т.д.

Більш успішному засвоєнню 
іноземної мови та формуванню 
особистості учня сприяє під-
ключення його емоційної сфери 
до процесу навчання. Оскільки 
метою уроку англійської мови є 
формування іншомовної кому-
нікативної компетентності, то 
робота з розвитку емоційного 
інтелекту учнів ведеться опосе-
редковано, поєднуючи вивчення 
мови та засвоєння емоційних 
компетенцій. Вона повинна 
охоплювати всі рівні діяльності 
вчителя (планування уроків, 
оформлення кабінету, відбір 
навчального матеріалу та вправ 
тощо) та більшість етапів уроку.

Учнів слід навчати розумінню 
різних аспектів невербальної 
поведінки (мови тіла, жестів, мі-
міки тощо) та використанню цих 
невербальних засобів виражен-
ня емоцій. Слід звертати увагу 

на тембр голосу, швидкість 
мовлення та інтонаційні зразки. 
Необхідно дотримуватися толе-
рантної атмосфери під час вико-
нання завдань в парах і групах; 
формувати в учнів здатність 
бачити різні способи вирішення 
однієї і тієї ж навчальної задачі.

Під час виконання кому-
нікативних вправ на різних 
етапах уроку та відповідно до 
навчальної ситуації учитель має 
заохочувати учнів до бажання 
ділитися інформацією особис-
того характеру з іншими людь-
ми, моделювати свою реакцію 
на натяки та слова інших людей, 
пропонувати свою допомогу та 
підтримку, реагувати позитивно 
чи негативно, демонструвати 
своє вміння слухати, розуміти 
та співчувати, виявляти власну 
участь, згоду, захоплення тощо. 
З цією метою учнів необхідно 
навчати чітко формулювати 
твердження,  що описують  їхні  
емоції  та  відчуття,  вислов-
лювати побажання, говорити 
про те , що для них важливо 
та цікаво, виявляти інтерес до 
співрозмовника, отримувати 
задоволення від спілкування, 
позитивно реагувати на важливі 
для співрозмовника події, уваж-
но та активно слухати, уміти ста-
вити питання та заглиблюватися 
в деталі.

Для повноцінного забез-
печення навчального процесу 
вчитель може залучати додат-
кові засоби (аудіо/відео записи, 
дидактичні копіювальні матеріа-
ли, електронні носії інформації 
тощо) та активно використо-
вувати такі види навчальної 
діяльності учнів на уроці, як: ро-
зучування та відтворювання пі-
сень, музичних римівок, лічилок, 
віршів, епізодів мультфільмів, 
адаптованих до умов навчання. 
Це не тільки урізноманітнить на-
вчальний процес, а й сприятиме 
підвищенню його ефективності, 
дозволить індивідуалізувати 
та диференціювати навчальну 
діяльність учнів відповідно до 
їхніх особистісних рис, здібнос-
тей та рівнів навченості.

Доцільно активніше впро-
ваджувати у практику школи 
навчальні інтернет-ресурси, 
які збагачують соціокультурну 
компетенцію учнів, знімають 
психологічний бар’єр перед 
вивченням іноземної мови, роз-
вивають соціальні й особистісні 
якості школярів: упевненість 
у собі і здатність працювати в 
колективі, а також показують ре-
зультативність навчання через 
установлення міжкультурних 
зв’язків у віртуальному просто-
рі. Можливості використання 
Інтернет-ресурсів не повинна 
обмежуватися розташуванням 
закладу чи його статусом.

Усе це сприятиме реалізації 
одного з провідних завдань 
середньої школи – навчати 
учнів успіху, у нашому випадку 
– вивчення і використання іно-
земної мови у міжкультурному 
спілкуванні.

 Навчальні програми не вста-
новлюють порядок (послідов-
ність) вивчення предметної 
тематики у рамках навчального 
року, а лише вказують на зміст, 
вивчення котрого є об’єктом 
тематичного контролю та оціню-
вання у рамках семестрового і 
підсумкового контролю.

Програми з іноземних мов 
мають наскрізний характер та 
представлені в єдиній системі, 
в діяльнісній термінології з чіт-
ко вираженою кореляцією між 

класами. 
Звертаємо увагу на те, що 

у загальноосвітніх навчальних 
закладах можe використову-
ватися лише те навчально-ме-
тодичне забезпечення, що має 
відповідний гриф Міністерства 
освіти і науки України. Перелік 
рекомендованої літератури 
затверджується наказом Мініс-
терства освіти і науки України 
та оприлюднюється через «Ін-
формаційний збірник Міністер-
ства освіти і науки України». Із 
зазначеним переліком можна 
буде ознайомитися на сайті Мі-
ністерства освіти і науки України 
www.mon.gov.ua   

 З огляду на те, що майже 
всі стратегічні документи щодо 
вивчення іноземних мов, зорієн-
товані на Загальноєвропейські 
рекомендації з мовної освіти, 
то більш детально ознайоми-
тись із основними положен-
нями цього документа можна 
на сайтах: http://www.coe.int; 
www.britishcouncil.org.ua; www.
goethe.de/kiev  

Учитель/учителька у почат-
ковій школі є ключовою фігу-
рою, яка власним прикладом, 
способами взаємодії з учнями, 
батьками, колегами, а не де-
кларацією певних положень, 
формує позитивне ставлення 
дитини до себе, інших учнів, 
педагогів, школи, навчання. 
Провідною стильовою характе-
ристикою діяльності вчителя/
вчительки початкової школи є 
демократичність. Перехід по-
чаткової освіти на якісно новий 
рівень можливий лише за умови 
конструктивної взаємодії школи 
й родини на засадах партнер-
ства. Розуміння пріоритетності 
родинного виховання  ставить 
перед школою завдання за-
лучення батьків до організації 
навчально-виховного процесу 
як його рівноправних учасників. 

Обсяг домашніх завдань 
визначається згідно з Держав-
ними санітарними правилами 
і нормами влаштування, утри-
мання загальноосвітніх на-
вчальних закладів та організації 
навчально-виховного процесу            
(ДСанПІН 5.5.2.008-01).

У 1-му класі домашні завдан-
ня не задаються.

У 2-4 класах обсяг домашніх 
завдань з усіх предметів має 
бути таким, щоб витрати часу на 
їх виконання не перевищували: 
у 2-му класі – 45 хвилин; у 3-му 
класі – 1 години 10 хвилин; 4-му 
класі – 1 години              30 хвилин.

У 2 класі учням можуть про-
понуватися завдання, які ма-
ють місце виключно за умов 
зорієнтованості на конкретну 
дитину і відповідною диферен-
ціацією за рівнем складності 
та змістом. Визначальним для 
прийняття учителями рішення 
пропонувати такі завдання чи 
ні, є їх доцільність для успішного 
просування кожної дитини за 
власною освітньою траєкторією. 

Акцентуємо увагу на пра-
вильному визначені обсягу до-
машнього завдання, щоб учні не 
відчували перевантаження. Для 
цього необхідно враховувати за-
йнятість учнів з інших предметів 
у цей день, темп і ритм роботи 
учнів, стан їхнього здоров’я.

Недопустимим є переванта-
ження учнів завданнями, які міс-
тяться у додаткових посібниках, 
зошитах з друкованою основою: 
зафарбовування малюнків, 
складання схем, таблиць, ви-
конання додаткових завдань 
і вправ, написання домашніх 

творів тощо.
Завдання мають бути по-

сильними для самостійного 
виконання учнями. Не можна 
пропонувати завдання на невід-
працьований матеріал, який не 
пояснювався на уроці, оскільки 
в такому випадку вся складність 
засвоєння навчального матеріа-
лу переноситься з уроку на до-
машню роботу. Недопустимим є 
домашнє завдання з написання 
рефератів.

Домашні завдання не зада-
ються учням на вихідні, святкові 
та канікулярні дні.

Оцінювання навчальних до-
сягнень учнів початкових класів.

Поточний і  підсумковий 
контроль за рівнем навчаль-
них досягнень учня/учениці 
здійснює вчитель/вчителька на 
підставі загальних критеріїв і 
норм оцінювання результатів 
навчальної діяльності учня/
учениці з навчальних предметів 
таких освітніх галузей: «Мови 
і літератури», «Математика», 
«Природознавство», які визна-
чаються у нормативно-правових 
документах.

Оцінювання навчальних до-
сягнень учня/учениці зорієнто-
ване на формування його реф-
лексивної позиції, мотивації на 
досягнення успіху в особистіс-
ному зростанні. Тому важливим 
фактором є те, що результати 
навчальних досягнень учня/
учениці не озвучуються в класі 
та на батьківських зборах. Ця 
інформація стосується тільки 
вчителя-учня-батьків (або осіб, 
які їх замінюють) і має бути опи-
совою, з детальним поясненням 
досягнень дитини та доброзич-
ливою допомогою.  

П е р е в і р к у  н а вч а л ь н и х 
досягнень учня/учениці по-
чаткової школи здійснюють 
з  урахуванням принципів 
психологічної комфортності і 
здоров’язбережувального ха-
рактеру навчально-виховного 
процесу. 

З метою зменшення психо-
логічного напруження у першо-
класників, для письма рекомен-
дується користуватись простим 
олівцем – за рішенням вчителя, 
відповідно до рівня готовності 
дітей. На розсуд вчителя до-
пускається виправлення або 
гумкою, або закресленням. 
Звертаємо увагу вчителів, що 
наявність охайних виправлень, 
здійснених самою дитиною, не 
впливає на оцінку за роботу, про 
що зазначається в оновлених 
орієнтовних вимогах до оціню-
вання навчальних досягнень 
учнів початкових класів. Необ-
хідно пам’ятати, що дитина має 
право на помилку. 

Використання олівця реко-
мендоване до сформування 
навички письма. Час і етап пере-
ходу на кулькову ручку визначає 
сам вчитель, індивідуально для 
кожної дитини. 

При перевірці письмових 
робіт в адаптаційному періоді 
навчання в 1 класі не рекомен-
дується використання ручки з 
червоною пастою для позначен-
ня помилок. Звертаємо увагу, 
що для успішного і вмотивова-
ного навчання дітям початкової 
школи важливо отримувати 
більше схвалень їхньої роботи, 
аніж виправлень чи вказівок на 
помилки. 

Для оцінювання письмових 
робіт в зошитах, а також у 
щоденниках можна використо-
вувати колір ручки за вибором 
вчителя. 

Основні зміни у навчальних 
програмах

Наказом Міністерства освіти 
і науки України від 05.08.2016 
№ 948 «Про затвердження змін 
до навчальних програм для 
1-4-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів» з метою 
розвантаження навчальних 
програм для учнів початкових 
класів затверджено зміни до 
наступних програм: «Українська 
мова», «Літературне читання», 
«Математика», «Природознав-
ство», «Я у світі», «Інформати-
ка», «Трудове навчання», «Іно-
земні мови для загальноосвітніх 
та спеціалізованих навчальних 
закладів», «Образотворче мис-
тецтво», «Музичне мистецтво», 
«Мистецтво», «Фізична куль-
тура» «Основи здоровʼя». До 
найбільш суттєвих змін нале-
жать такі:

знято фіксовану кількість 
годин на вивчення кожної теми. 
Учителі визначатимуть їх само-
стійно, враховуючи рівень підго-
товки класу, наявність навчаль-
но-методичного забезпечення  
та регіональні особливості;

знято дублювання змісту у  
навчальних предметах «Основи 
здоровʼя», «Я у світі», «Приро-
дознавство»;

здійснено перерозподіл тем 
між класами з метою приведен-
ня процесу навчання у відповід-
ність до вікових можливостей 
молодших школярів та принци-
пу здоров’язбереження;

уніфіковано термінологію 
програм, якою мають послу-
говуватися вчителі та автори 
підручників, її наближено до ві-
кових особливостей молодших 
школярів.

У пояснювальних записках 
до окремих предметів корегу-
вались цілі й завдання, уточню-
вались особливості організації 
вивчання програмового мате-
ріалу. Зокрема, у навчальній 
програмі з «Української мови» 
уточнено перелік словникових 
слів, зокрема, вилучено ті, що 
не є поширеними в мовленні 
молодших школярів (цемент, 
фанера, республіка тощо), на-
томість додано нові, які набули 
широкого вжитку (аеропорт, 
милосердний, ноутбук та ін.). Із 
програмових вимог видалено 
письмо на дошці. Із мовленнєвої 
змістової лінії в 2-4 класах вилу-
чено підрозділи «Аудіювання» 
й «Читання» (їх перенесено 
до програми з літературного 
читання). 

У 1 класі вилучено умовне 
позначення слів і речень та 
складання речень за графічною 
схемою. 

У програмі для 2 класу кон-
кретизовано правила переносу 
слів, а саме: з буквосполучення-
ми дж, дз, йо, ьо, апострофом, 
подовженими приголосними 
звуками; розділ «Корінь слова. 
Спільнокореневі слова» та пра-
вопис слів з ненаголошеними 
[е], [и] в корені перенесено до 
програми для 3 класу. 

У 3 класі в розділі «Текст» 
замість міркування введено 
есе (розмірковування в довіль-
ній формі на будь-яку знайому 
тему); усунуто складання тек-
стів-інструкцій, побудову речень 
за схемами. 

У програмі для 4 класу ви-
лучено змінювання дієслів за 
особами та правопис особових 
закінчень дієслів. 

Продовження на с. 7
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Продовження зі с. 6

У програмі з «Літературного 
читання» конкретизовано по-
зиції, які спрямовують учителя 
на реалізацію компетентнісного 
підходу (наприклад, «користуєть-
ся прийомами з розвитку темпу 
читання» замінено на «виконує 
вправи з...»; «має уявлення про 
один із способів зображення пер-
сонажа – опис його зовнішності» 
замінено на «знаходить у тексті 
опис зовнішності персонажа» 
тощо) та формування ціннісного 
ставлення до читання як джере-
ла знань і як засобу естетичного 
задоволення (наприклад, розпо-
відає про свої враження, почуття, 
які виникли під час читання/слу-
хання; називає події твору, які їх 
викликали; пояснює свою думку). 

Формулювання змісту на-
вчального матеріалу у вигляді 
методичних рекомендації уніфі-
ковано відповідно до формату 
такого документа, як навчальна 
програма.

Уведено розділ «Аудіювання 
– слухання-розуміння усного мов-
лення» із вимогами по кожному 
класу з урахуванням тих, що були 
зазначені в програмі з української 
мови та відповідно було додано 
опис цього розділу у пояснюваль-
ній записці програми.

Спрощено вимоги до навчаль-
них досягнень учнів, щодо влас-
них висловлювань; обов’язкової 
кількості творів, що учні мають 
читати напам’ять.

Проаналізовано та оновлено 
коло читання в кожному класі з 
використанням рекомендацій-
них списків дитячої літератури, 
що були надані Національною 
бібліотекою України для дітей, 
авторитетними електронними 
ресурсами. Для виконання про-
грами планується видання на-
вчальної книги серії «Шкільна 
бібліотека» для учнів 1-2 та 3-4 
класів, до якої увійдуть твори 
авторів, прізвища яких уведено 
в програму.

У програмових вимогах ви-
лучено кількісні показники темпу 
читання, натомість прописано 
якісні характеристики навички чи-
тання (наприклад, учень/учениця 
4 класу читає вголос свідомо, 
правильно, виразно із дотриман-
ням основних норм літературної 
вимови і мовчки (усвідомлено) 
в оптимальному для розуміння 
темпі). 

У програмі з «Іноземних мов»:
суттєво спрощено вимоги до 

письма для учнів 1-го класу; 
скорочено обсяг висловлю-

вань у мовленнєвій компетенції 
«Говоріння» та обсяг письмових 
повідомлень у мовленнєвій ком-
петенції «Письмо»;

вилучено складні граматичні 
форми, що належать до мовного 
рівня А2: множина іменників, 
закінчення (-es) (1 клас),  при-
свійний відмінок іменника (3 
клас), Present Perfect (4 клас), 
структура to be going to (4 клас); 

вилучено з лінгвістичної лек-
сичної компетенції теми «Шкіль-
не приладдя» (2 клас), що ду-
блює вимоги 1-го класу;

спрощено вимоги до письма 
у 3 класі щодо написання листів 
та листівок («за зразком оформ-
люють короткі повідомлення та 
листівку-вітання, СМС»);

уточнено мовленнєві функції 
щодо опису емоційного стану: 
«виражати настрій»;

уточнено вимоги мовленнєвої 
компетенції «Аудіювання», з ура-
хуванням роботи з навчальними 
аудіо- та відеоматеріалами;

уточнено тематику ситуатив-
ного спілкування: «Дозвілля» 
(«Іграшки», «На прогулянці») – 1 
клас, «Свята та традиції» («Хар-
чові продукти») – 2 клас, «По-
мешкання» («На кухні»), «При-

рода і навколишнє середовище» 
(«Пори року»), «Відпочинок і 
дозвілля» («Поїздка на каніку-
лах») – 3 клас, «Свята і традиції» 
(«Святкування у кафе») – 4 клас. 

У програмі з «Математики» 
відбулося зміщення акцентів із 
знаннєвих результатів на діяль-
нісні. У такий спосіб ураховано 
пропозиції фахівців щодо необ-
хідності реалізації диференційо-
ваного підходу до учнів із різними 
навчальними можливостями. В 
оновленій програмі пропонуєть-
ся у другому класі виконувати 
множення зручним для дитини 
способом: замінювати додаван-
ням, зважаючи на попередній 
результат, з опорою на таблицю. 
Зміщено акценти щодо набуття 
учнями обчислювальної навички 
як найвищого ступеня оволодіння 
прийомами обчислення. 

У програмі з «Природознав-
ства» знято розподіл годин на 
вивчення кожного розділу. Збіль-
шено кількість уроків-екскурсій та 
спостережень у природі. Розши-
рено тематику навчальних про-
ектів. Приведено у відповідність 
зміст навчального матеріалу та 
вимоги до кінцевих результатів 
засвоєння програмового змісту 
з урахуванням вікових особли-
востей учнів початкових класів. 

Тему «Тіла і речовини» інте-
гровано у зміст програми 1-го, 
2-го, 3-го та 4-го класів. У першо-
му класі в розділі «Навколишній 
світ» формуються уявлення про 
тіла неживої природи, природні 
та штучні тіла. У розділі «Нежива 
природа» діти знайомляться з 
речовинами на прикладі води, 
повітря, піску, глини та досліджу-
ють деякі їхні властивості. 

У другому класі формується 
уявлення про агрегатні стани 
речовини на прикладі води (твер-
дий – лід (cніг); рідкий – вода; га-
зоподібний – водяна пара) та пе-
рехід води з одного стану в інший 
за нагрівання та охолодження 
(утворення хмар та опадів, коло-
обіг води у природі, замерзання 
водойм, відлига). Учні набувають 
практичних навичок, досліджую-
чи речовини у різних агрегатних 
станах, порівнюють властивості 
льоду та снігу, усвідомлюють, що 
сніг і лід – це вода, досліджують 
сніжинки за допомогою лупи та 
за малюнками.

У третьому класі поглиблю-
ються знання учнів про речовини 
та їхні властивості, формується 
поняття про розчинні та нероз-
чинні у воді речовини, учні до-
сліджують розчинність речовин, 
що використовуються у побуті. 
Вивчаючи властивості води, вар-
то наголосити, що всі рідини при-
ймають форму посудини, у яку їх 
наливають, текучі, але водночас 
мають і відмінні властивості 
(практична робота «Порівняння 
властивостей води та інших 
рідин»). При вивченні складу 
повітря учитель наголошує, що 
воно є сумішшю газоподібних 
речовин (кисню, азоту, водню 
вуглекислого газу, водяної пари 
та ін.). Властивості газоподібних 
речовин вивчаються на при-
кладі повітря. Усі гази займають 
весь доступний їм простір, легко 
стискаються, розширюються при 
нагріванні і водночас мають різні 
властивості (на прикладі кисню, 
водяної пари, вуглекислого газу). 

У темі «Корисні копалини» 
поглиблюються знання учнів 
про властивості речовин у різних 
агрегатних станах на прикладі 
твердих, рідких та газоподібних 
корисних копалин. Знайомлячись 
із колекцією корисних копалин 
учні порівнюються їхні власти-
вості.

При вивченні ланцюгів жив-
лення, травної, дихальної та 
кровоносної систем, гігієни шкіри, 
складанні раціону здорового хар-

чування знання учнів про речови-
ни у 3-му класі розширюються, 
а узагальнити їх допоможе про-
ект «Різноманітність речовин і 
матеріалів та використання їх 
людиною».

Навчальна програма «Я у 
світі» зазнала таких змін: знято 
теми, які дублюються зі змістом  
предмета «Основи здоров’я» і які 
доцільніше вивчати на «Основах 
здоров’я»  («розвиток людини 
протягом життя», «зовнішність 
людини» тощо). До програми 
включено практичні роботи, ро-
льові ігри, дискусію, навчальні 
проекти. Зроблено акцент на 
тому, що проекти можуть бути 
колективні, групові, індивідуаль-
ні. На кожен навчальний проект  
запропоновано кілька тем. Це 
дасть змогу об’єднати деякі теми, 
чим  розвантажить програму та 
надасть право вибору як вчителю 
так і учню/учениці. 

У програмі «Основи здоров’я» 
вилучено інформацію щодо оці-
нювання навчальних досягнень 
учнів, у розділі «Фізична складо-
ва здоров’я» поняття «мінерали» 
і «мікроклімат», оскільки в змісті 
навчальної програми з при-
родознавства не передбачено 
формування понять «клімат», 
«мінерали» та «гірські породи»; 
вимогу «називає групи зубів та їх 
функції тощо.

З програми «Трудове навчан-
ня» вилучені теми «Виготовлен-
ня об’ємних виробів з дроту» та 
«Бісероплетіння». Зміст прак-
тичної роботи визначається 
вчителем/вчителькою самостійно 
залежно від теми уроку та виду 
робіт, що виконуватимуться під 
час уроку. Об’єкти праці для ви-
готовлення на уроках учитель/
учителька добирає опираючись 
на побажання учнів.

Навчальна програма «Му-
зичне мистецтво» оновлена за 
рахунок вилучення важких для 
сприймання дитиною теоретич-
них формулювань, музичних 
творів застарілого змісту або 
складних для сприйняття учнями 
цього віку. 

Наданням вчителеві/вчительці 
більше можливостей для вибору 
репертуару  - 50% музичного 
матеріалу вчитель/вчителька 
може обирати на свій розсуд – 
із запропонованого програмою 
додаткового репертуару або 
здійснювати доцільну заміну 
відповідно до умов школи, підго-
товленості та запитів учнів тощо. 
Введено пункт «Орієнтовний ма-
теріал для…» замість «Основний 
матеріал для….». 

У програмі «Образотворче 
мистецтва»  вилучено зайву 
теоретичну інформацію.

Навчальна програма «Мисте-
цтво» зазнала незначних змін, до 
переліку синтетичних мистецтв 
додано «цирк», в «Орієнтовні 
твори для сприймання теми» - 
«Картини місцевих художників» 
та «Роботи місцевих художників 
та майстрів», в перелік ХТ (ху-
дожні техніки): роздмухування, 
набризк, монотипія, діатипія, 
гратографія, плямографія.

Програма з «Інформатики» 
оновлена з дотриманням концен-
тричності. Тема «Графіка» роз-
глядалася лише у другому та чет-
вертому класах, тепер ця тема є 
з 2 по 4 класи. Зміст навчального 
матеріалу розділ «Текст» до-
повнено темами «Сприймання 
тексту в електронних книгах» 
та «Орієнтування в списку книг 
електронної бібліотеки». Про-
граму осучаснено внесенням до 
її змісту понять, які вивчаються 
на інших предметах (електронні 
карти, схеми, діаграми тощо).

Зміст навчального матеріалу 
та державних вимог до рівня на-
вчальних досягнень учнів програ-
ми «Інформатика» мають нове 

формулювання з передбачен-
ням, що дитина зможе практично 
виконати дії на стаціонарному, 
портативному, будь-якому мо-
більному пристрої, незалежно від 
різноманіття операційних систем 
та від того чи в інстальованій про-
грамі на ПК буде виконуватись, 
чи в хмарному середовищі. Опис 
практичних частин оновлено так, 
що можна не завантажувати 
жодну програму на стаціонарний 
комп’ютер, окрім операційної 
системи, а виконувати все в 
Інтернеті.

Важливим чинником сучасної 
освіти є використання знань з 
інформатики для медійної та 
інформаційної грамотності ди-
тини як складової успішності у 
навчанні інших предметів. 

У державні вимоги до на-
вчальних досягнень учня/учениці 
включено фразу «учень/учениця 
використовує у своєму мовлен-
ні», до кожної теми. Це зроблено 
з метою уникнення застосуван-
ня дітьми абстрактних понять, 
складних наукових термінів.

У програмі «Фізична культура» 
замінено термін «Школи вправ, 
м’яча та ін.», вилучено систему 
оцінювання фізичної підготовле-
ності школярів 7-10 років, лист 
контролю фізичної підготовле-
ності учня, критерії оцінювання 
навчальних досягнень учнів з 
предмета «Фізична культура», 
тестові завдання для оцінюван-
ня теоретичних знань учнів 2-4 
класів тощо. Доповнено зміст 
сучасними рухливими іграми та 
вправами на релаксацію. Лижну 
і ковзанярську підготовку та пла-
вання винесено у додатки, зміст 
яких можна використовувати за 
наявності відповідних умов.

У зв´язку з внесеними змінами 
у навчальні програми, наголо-
шуємо, що календарне та по-
урочне планування здійснюється 
вчителем у довільній формі, у 
тому числі з використанням дру-
кованих чи електронних джерел 
тощо. Формат, обсяг, структура, 
зміст та оформлення календар-
них планів та поурочних планів-
конспектів є індивідуальною 
справою вчителя. Встановлення 
універсальних у межах навчаль-
ного закладу, міста, району чи об-
ласті стандартів таких документів 
є неприпустимим. 

Автономія вчителя має бути 
забезпечена вільним вибором 
форм організації навчально-ви-
ховного процесу, способів на-
вчальної взаємодії, методів, при-
йомів і засобів реалізації змісту 
освіти. Отже, вчитель має право 
самостійно переносити теми 
уроків, відповідно до засвоєння 
учнями навчального матеріалу, 
визначати кількість годин на 
вивчення окремих тем.  Адміні-
страція навчального закладу або 
працівники методичних служб 
можуть лише надавати методич-
ну допомогу вчителю, з метою по-
кращення навчально-виховного 
процесу, а не контролю. 

Для реалізації оновленого 
змісту навчальних програм міс-
цевим органам управління осві-
тою та обласним інститутам піс-
лядипломної педагогічної освіти 
необхідно скоординувати роботу 
усіх регіональних методичних 
служб та провести широку ін-
формаційну роботу. Обласним 
інститутам післядипломної педа-
гогічної освіти відкорегувати на-
вчальні плани курсів підвищення 
кваліфікації вчителів початкових 
класів; спланувати проведення 
тематичних постійно діючих се-
мінарів, семінарів-практикумів, 
круглих столів, тренінгів, виїзних 
засідань кафедр та відділів з 
метою ознайомлення з особли-
востями змісту та методикою 
викладання предметів за онов-
леними програмами. 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


