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Типову освітню програму розроблено відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти. У програмі визначено очікувані результати для 

кожного класу, коротко вказано відповідний зміст предмета чи інтегрованого 

курсу.  

Програму розроблено з урахуванням ідей НУШ для початкової освіти 

за такими принципами: дитиноцентрованості і природовідповідності, 

узгодження цілей предмета (курсу) з очікуваними результатами і змістом; 

доступності і науковості змісту та практичної спрямованості результатів; 

наступності і перспективності змісту для розвитку дитини; логічної 

послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей; 

взаємопов’язаного формування у кожній освітній галузі ключових і 

предметних компетентостей; можливостей реалізації вчителем змісту освіти 

через предмети або інтегровані курси; можливостей адаптації змісту 

програми до індивідуальних особливостей дітей (інтелектуальних, фізичних, 

пізнавальних); творчого використання вчителем програми залежно від умов 

навчання. 

Враховуючи інтегрований характер кожної компетентості, 

рекомендується систематично використовувати внутрішньопредметні і 

міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти 

та перенесенню умінь у нові ситуації, є передумовою використання 

інтегрованих курсів та інтегрованих уроків.  

Якщо у Державному стандарті визначено загальні обов’язкові 

результати за освітніми галузями та ключовими компетентостями, то в 

типовій освітній програмі – конкретні очікувані результати, які подані за 

змістовими лініями з урахуванням потенціалу кожної освітньої галузі для 

формування в учнів ключових і предметних компетентостей, наскрізних 

умінь. 

На етапі масового переходу шкіл на новий зміст освіти, відсутності 

домашніх завдань і бального оцінювання в типовій освітній програмі 

визначено результати не на кінець циклу навчання, а окремо для першого 

класу й другого. Це надасть учителеві орієнтир щодо відстеження 

навчального поступу дітей. 

Під час укладання навчальних планів можна реалізувати положення 

Державного стандарту, яким закладу освіти надається право в інший спосіб 

комбінувати освітні галузі. До прикладу, предмет, що реалізовує 

технологічну галузь, можна поєднати з інтегрованим курсом «Я досліджую 

світ»; інтегрований курс «Мистецтво» реалізовувати через два предмети – 

музичне мистецтво й образотворче мистецтво. При цьому варто зважати, що 

у процесі інтеграції кількість навчальних годин, передбачених на вивчення 

кожної освітньої галузі, перерозподіляється без зменшення їх сумарного 

значення.  

У типовій освітній програмі підкреслено необхідність застосування 

формувального й вербального оцінювання. Ці види оцінювання змінюють 



функції вчителя у процесі контролю й оцінювання навчальних досягнень 

учнів, натомість діти поступово у співпраці з педагогом мають оволодівати 

уміннями самооцінки й самоконтролю, тобто ставати суб’єктами учіння.  

 

Навчання грамоти 

Початковий курс мовно-літературної освіти розпочинається в 1 класі з 

навчання грамоти, метою якого є формування в першокласників навичок 

читання і письма, розвиток комунікативних умінь, пізнавальних здібностей, 

здатності спілкуватися українською мовою в особистому й суспільному 

житті.  

Відповідно до типової освітньої програми, розробленої під 

керівництвом О. Я. Савченко, реалізація зазначеної мети здійснюється за 

такими змістовими лініями: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо 

письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища». 

Змістова лінія «Взаємодіємо усно» спрямована на формування в 

молодших школярів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й 

оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних 

ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній 

формах заради досягнення певних життєвих цілей. 

Основними напрямами цієї роботи в 1 класі є розвиток таких умінь: 

сприймати на слух і правильно розуміти усне мовлення; будувати діалог і 

невеликі монологічні усні зв’язні висловлення. 

У процесі формування аудіативних умінь необхідно розвивати 

мовленнєвий слух і вміння розуміти почуте. Розвиток мовленнєвого слуху 

передбачає формування вмінь вирізняти в суцільному звуковому потоці 

окремі елементи, ідентифікувати їх, адекватно сприймати інтонаційні 

характеристики мовлення. Розвиток розуміння почутого передбачає 

вироблення вмінь усвідомлювати значення окремих елементів тексту (слів, 

словосполучень, речень) і доступний текст у цілому. 

У 1 класі формування аудіативних умінь розпочинається на різних 

мовних одиницях, починаючи зі звуків. На цьому етапі доцільно пропонувати 

такі типи завдань: розрізнення голосних і приголосних звуків; твердих і 

м’яких приголосних; послідовне правильне відтворення в почутому слові 

всіх звуків; розпізнавання на слух односкладових, двоскладових слів; 

розпізнавання слів з наголосом на певному складі та ін. 

Наступний етап передбачає вправляння першокласників у 

запам’ятовуванні прослуханих слів, словосполучень, речень, невеликих за 

обсягом висловлень. З цією метою варто пропонувати такі завдання: 

послухати кілька відомих слів і відтворити їх у тій самій або довільній 

послідовності; із прослуханого ряду слів вибрати назви визначених учителем 

речей (навчального приладдя, одягу тощо); вилучити зайве слово з 

тематичної групи; визначити кількість слів у сприйнятому на слух реченні та 

кількості речень у сприйнятому на слух тексті; розпізнати завершене і 

незавершене речення і т. ін. 

Робота над формуванням уміння будувати діалог полягає в тому, щоб: 

удосконалювати звуковимову першокласників; збагачувати, уточнювати й 

активізувати їхній словниковий запас; удосконалювати вміння правильно 



відповідати на поставлені запитання, ставити запитання іншим; збагачувати 

мовлення дітей формулами мовленнєвого етикету; учити дотримуватись 

правил спілкування, норм літературної мови; вступати в діалог на доступні 

теми. 

Формування у першокласників монологічних висловлювань доцільно 

розпочинати з роботи над побудовою самостійних зв’язних висловлень за 

малюнком, серією малюнків, певною життєвою ситуацією. Наступним 

етапом є побудова невеликих усних розповідей, описів, міркувань за 

малюнком, запитаннями, висловлення власної думки з приводу зображеної в 

підручнику ситуації, переказування прослуханого чи прочитаного тексту. 

Ефективності формування зазначених умінь сприятиме застосовування 

інтерактивних форм організації навчальної діяльності, які передбачають 

постійну активну взаємодію учасників освітнього процесу, пробуджують 

зацікавленість, бажання виконувати поставлене завдання. 

У процесі реалізації змістової лінії «Читаємо» у першокласників 

передбачено формування таких основних очікуваних результатів: читати 

вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова ускладненої 

структури – складами); виявляти розуміння їх фактичного змісту; правильно 

інтонувати речення, різні за метою висловлювання та інтонацією; 

висловлювати власне ставлення до прочитаного; читати за ролями діалоги з 

казок, оповідань, віршів; мати уявлення про найважливіші джерела 

інформації: дитячі книжки, журнали, енциклопедії, телебачення, бібліотека, 

Інтернет; виявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки; пояснювати свої 

читацькі вподобання.  

Відповідно до Державного стандарту початкової освіти одним із 

пріоритетних завдань Нової української школи є забезпечення умов для 

всебічного розвитку дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб. Тому в процесі формування 

навички читання важливо враховувати читацькі вміння, набуті дітьми в 

дошкільному віці, і здійснювати диференційований підхід у навчанні 

першокласників, які прийшли до школи з різним рівнем підготовки. Зокрема, 

необхідно забезпечувати достатнє навантаження тим учням, які певною 

мірою вміють читати, і надавати індивідуальну допомогу менш 

підготовленим школярам. 

З метою підтримування інтересу першокласників до читання варто 

використовувати різноманітні стимули і прийоми читання, якомога частіше 

пропонувати читати тексти різних жанрів, на різних носіях (на папері, дошці, 

мультимедіа) і з різних джерел, залучати учнів до дидактичних ігор, 

вирішення змодельованих знайомих дітям життєвих ситуацій, які потребують 

застосування навички читання. 

В умовах істотного зниження інтересу учнів до читання важливого 

значення у змісті інтегрованого курсу «Навчання грамоти» (читання) набуває 

робота з дитячою книжкою, яку рекомендується проводити щотижня. 

Відповідно до чинного Стандарту початкової загальної освіти ключовими 

результатами такої роботи є розвиток у дітей інтересу, любові до читання, 

умінь сприймати, перетворювати, оцінювати текстову інформацію у процесі 



усної взаємодії, умінь з допомогою дорослих обирати дитячі книжки, 

пояснювати свій вибір, розвиток прогностичних умінь орієнтовно  визначати 

за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в дитячій 

книжці і т. ін. 

Визначальними  чинниками розвитку у першокласників позитивних 

мотивів до читання на уроках роботи з дитячою книжкою є цікаві форми їх 

організації і проведення, а також добір відповідного змісту навчального 

матеріалу, який забезпечить його новизну, емоціогенність, розвиток 

читацьких інтересів. Дуже важливо на кожному занятті щоразу працювати з 

невеликою за обсягом  новою ілюстрованою книжкою, у якій дитині буде 

легко орієнтуватися, а сам процес ознайомлення з нею викличе позитивні 

емоції, зацікавлення, радість спілкування. 

Учні 1 класу мають різні стартові можливості  розвитку навички 

читання і читацького досвіду. Залежно від цього класовод гнучко моделює 

методи і прийоми роботи, які, з одного боку, враховують тип дитячої книжки 

(книжка-твір, книжка – збірка: авторська чи різних авторів), жанрові 

особливості тексту (казка, вірш, оповідання), з іншого – рівень 

індивідуальних читацьких можливостей дітей класу.  Діти, які ще не 

читають, більшою мірою на таких заняттях є слухачами і оволодівають 

уміннями, необхідними для повноцінного розуміння художніх текстів, 

сприйнятих на слух. Для читаючих учнів педагог застосовує різні прийоми 

роботи із залучення їх до самостійного читання доступних текстів або їх 

фрагментів. 

У структурі занять виокремлюються етапи безпосередньої практичної  

роботи з дитячою книжкою:  її розглядання до сприймання тексту з метою 

прогнозування орієнтовного змісту і після його первинного сприймання, 

коли проводиться колективне обговорення прочитаного(прослуханого), 

обмін враженнями з опорою на ілюстрації, текстовий матеріал, а також 

візуалізація сприйнятого (ілюстрування, театралізація і т. ін..). 

Значною мірою ставлення до книжки, до читання дитина переймає у 

своїх батьків. Отже, особистий приклад батьків відіграє тут неабияку роль. 

Класовод приділяє увагу  питанню прилучення дитини до книжки у колі 

сім’ї. Важливими формами співробітництва з батьками є індивідуальні 

консультації, анкетування, семінари-практикуми, фотопрезентації тощо. 

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово» спрямована на формування в 

першокласників повноцінної навички письма, умінь добирати й записувати 

назву малюнка, заголовок до тексту, будувати й записувати речення за 

ілюстрацією, життєвою ситуацією, дотримуватися культури оформлення 

письмових робіт, виявляти і виправляти недоліки письма (самостійно та з 

допомогою вчителя). 

У процесі реалізації цієї лінії в 1 класі пріоритетним є формування 

графічних, технічних, гігієнічних та елементарних орфографічних  навичок. 

Навчання письма відбуватиметься швидко й ефективно, коли воно 

проходить  паралельно чи інтегровано з навчанням читання у формі уроку 

або заняття.  



Процес навчання письма може поділятися на три періоди: підготовчий, 

буквений, післябуквений, кожний з яких триває довше чи коротше, залежно 

від потреби. 

Досягнення мети – розбірливого письма учнів на кінець 1 класу за 

найменших зусиль, вимагає від учителя застосування доступних і цікавих 

прийомів письма, спрямованих як на розвиток координації руху руки 

(пальців, кисті, передпліччя), окоміру, орієнтації в рядку сітки зошита, ліво-

правобічної орієнтації в площинному просторі, сприймання букви, так і 

зміцнення дрібних м’язів кисті. Перериваючи процес письма для 

перепочинку, який є обов’язковим (частотність і довготривалість його 

залежить від письмового навантаження), крім фізкультхвилинок,  

рекомендується використовувати для вправляння пальців маніпуляції з 

олівцем, викладання з паличок (олівців) заданих фігур на парті, вирізування 

найпростіших фігур ножицями та ін.   

Фізіологічні особливості процесу письма, індивідуальні особливості 

розвитку учнів вимагають  ряд додаткових специфічних гігієнічних вимог до 

посадки, положення зошита на парті, ручки в руці. Особливим учням 

рекомендується приділяти більше індивідуальної уваги, яка полягає 

переважно в дозуванні  графічних завдань та контролі за їх виконанням.  

 Для навчання письма учнів 1-го класу істотне значення має висока 

якість шкільного письмового приладдя (зошита, ручки, олівця)  та 

допоміжних дидактичних матеріалів. Ручка має добиратися індивідуально 

кожному учневі залежно від його фізіології. Можна пропонувати ручки з  

певними накладками, які допомагають утримувати в зручному положенні 

пальці. Олівці варто давати учню середньої твердості. Допоміжні матеріали 

можуть бути роздатковими для індивідуального використання з метою 

закріплення певного уміння, необхідного для розвитку навички письма. 

Процес формування навички письма в 1-ому класі підлягає пості йному 

контролю. 

Реалізація змістової лінії «Досліджуємо медіа» передбачає формування 

в учнів 1 класу вмінь сприймати прості медіапродукти, брати участь в 

обговоренні їх змісту і форми, розповідати про свої враження від 

прослуханих / переглянутих медіапродуктів.  

Для формування елементарних умінь аналізувати, інтерпретувати, 

критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її, а 

також створювати посильні для учнів 1 класу прості медіапродукти 

пропонуємо використовувати такі їх види, як малюнки, світлини, комікси, 

дитячі журнали, мультфільми тощо. 

Змістова лінія «Досліджуємо мовні явища» спрямована на 

формування умінь розрізнювати голосні і приголосні звуки, правильно 

вимовляти тверді й м’які, дзвінкі й глухі приголосні звуки, відтворювати 

ланцюжок звуків у почутому слові (без явищ асиміляції), позначати мовні 

звуки буквами на письмі, правильно записувати слова, вимова й написання 

яких збігаються, відтворювати алфавітні назви букв, поділяти на склади 

слова під час переносу їх частин в інший рядок, правильно наголошувати 

загальновживані слова, розрізнювати близькі й протилежні за значенням 

слова, упізнавати і розрізнювати слова – назви предметів, ознак, дій, чисел, 



службові слова (з допомогою вчителя), ставити до них питання, складати й 

інтонаційно правильно вимовляти (читати) розповідні, питальні та окличні 

речення і відповідно оформлювати їх на письмі, мати уявлення про текст, 

добирати заголовок до тексту. 

Звертаємо увагу на те, що засвоєння першокласниками елементарних 

теоретичних знань з української мови і правописних норм здійснюється у 

процесі дослідження учнями мовних одиниць і явищ. В умовах реалізації 

компетентнісного підходу вивчення мовного матеріалу має здійснюватись у 

процесі активної розумової діяльності, що сприятиме усвідомленості й 

міцності знань. Досягти цього можна шляхом залучення учнів до 

спостереження за мовними одиницями і явищами, їх аналізу, порівняння, 

формулювання під керівництвом учителя посильних висновків. 

У процесі реалізації визначених програмою дидактичних завдань 

періоду навчання грамоти належну увагу слід приділяти формуванню в 

першокласників ключової компетентності уміння вчитися, зокрема: уміння 

уважно слухати вчителя й виконувати те, про що він говорить, правильно 

організовувати своє робоче місце, користуватися навчальним приладдям і 

підручником та навчальними посібниками тощо. Не менш важливо 

сформувати здатність виконувати мисленнєві операції: виокремлювати в 

мовному потоці певні мовні одиниці, виділяти характерні для них ознаки, 

порівнювати між собою предмети, мовні одиниці (знаходити однакові, схожі 

й різні ознаки), знаходити «зайвий» у групі об’єднаних за певною ознакою 

об’єктів, робити з допомогою вчителя висновки на основі спостережень і т.п. 

Оволодіння зазначеними загальнонавчальними уміннями й навичками – одна 

з умов успішної навчальної діяльності школярів. 

Для забезпечення мотивації навчальної діяльності учнів у 1 класі 

необхідно створювати оптимальне освітнє середовище, яке б забезпечувало 

умови для організації роботи в парах, групах, проводити заняття не тільки за 

партами, а й на килимку, а також за межами класної кімнати та шкільного 

приміщення.  

Доцільно активно використовувати нестандартні організаційні форми 

навчання та різні способи взаємодії учасників навчального процесу, особливо 

ті, які містять елементи гри. Адже в шестирічних першокласників гра ще 

залишається домінуючим видом діяльності. Тому навчання через гру більше 

зацікавлює дітей і дає вагоміші результати. 

З метою підвищення інтересу до навчальної діяльності необхідним у 1 

класі є використання різноманітних дидактичних засобів: ілюстративного 

матеріалу, таблиць, схем, моделей, зразків, мультимедійних засобів тощо.  

 

Математика 

Початковий курс математики покликаний розкрити для учнів роль 

математики в пізнанні явищ і закономірностей навколишнього світу;  

формувати у дітей основи математичних знань та способів дій, досвід їх 

використання для розв’язування навчальних і практичних задач; 

реалізовувати потенціал галузі для засновування здатності міркувати логічно, 



оцінювати коректність і достатність даних для розв’язування навчальних і 

практичних задач; для розвитку математичного мовлення, що необхідне для 

опису математичних фактів, відношень і закономірностей. 

Реалізація означених завдань здійснюється за такими змістовими 

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

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

даними». 

Провідним завданням змістової лінії «Числа, дії з числами. 

Величини» є формування в учнів поняття про цілі невід’ємні числа в межах 

100, розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, відношення 

різницевого порівняння, формування повноцінної обчислювальної навички 

додавання і віднімання в межах 10; практичних умінь, пов’язаних із 

вимірюванням величин довжини, маси, місткості й часу.  

Уявлення про натуральне число, сутність арифметичних дій додавання 

і віднімання і взаємозв’язок між цими діями у першокласників формують на 

основі оперування множинами предметів. Зважаючи, що сучасна дитина 

переважно взаємодіє з двовимірними зображеннями (візуальні відтворення 

на паперових та електронних носіях), у навчальному процесі доцільно більше 

уваги приділяти практичним вправам із тривимірними об’єктами 

(геометричні тіла, реальні природні або створені людиною предмети). З 

метою підготовки до вивчення арифметичних дій додавання й віднімання в 

інших концентрах для реалізації інтеграції за способом математичної 

діяльності при розгляді табличних випадків додавання та віднімання увага 

зосереджується на формуванні прийомів обчислення у межах 10 (додавання і 

віднімання чисел частинами, додавання на основі переставного закону 

додавання, віднімання на основі взаємозв’язку арифметичних дій додавання 

та віднімання). Слід зазначити, що суть переставного закону додавання, 

взаємозв’язку арифметичних дій додавання і віднімання розкриваються на 

практичній основі й лише після цього узагальнюються й застосовуються 

учнями у обчисленнях.  

У першому класі учні ознайомлюються з нумерацією чисел у межах 

100; на основі практичних вправ осмислюють поняття розряду, вчаться 

записувати двоцифрові числа, опановуючи принцип позиційного запису 

числа. Розрядний склад двоцифрових чисел є основою для здійснення учнями 

порівняння чисел, додавання й віднімання двоцифрових чисел у випадках, які 

ґрунтуються на нумерації. За наявності пізнавальних потреб і можливостей 

учнів на основі використання наочного матеріалу можна опрацювати дії 

додавання і віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд. 

У тісному зв’язку з формуванням поняття числа і опануванням 

арифметичних дій відбувається вивчення на практичній основі довжини, 

маси, місткості, часу, вартості, а також способів вимірювання цих величин. 

Для засвоєння відповідних тем доцільно пропонувати учням завдання, 

пов’язані з їхнім реальним життям. 

Змістовою лінією «Геометричні фігури» передбачено вивчення 

елементів геометрії. Її головним завданням є розвиток в учнів просторових 

уявлень, уміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати й абстрагувати; 

формування в учнів елементарних практичних умінь будувати, креслити, 



моделювати й конструювати геометричні фігури від руки та за допомогою 

простих креслярських інструментів. У межах першого класу формують 

уявлення про геометричні фігури на площині, їх істотні ознаки і властивості; 

вчать розпізнавати геометричні фігури у просторі, зіставляти образи 

геометричних фігур з навколишніми предметами.  

Змістова лінія «Вирази, рівності, нерівності» має на меті реалізацію 

алгебраїчної пропедевтики, і передбачає формування уявлень про числові 

математичні вирази суму і різницю, числові рівності й нерівності. 

Відповідний матеріал уводиться поступово, одночасно з вивченням 

арифметичного матеріалу. Одним із питань алгебраїчної пропедевтики в 

початковій школі є формування найпростіших уявлень про залежність 

значення суми від зміни одного з доданків, про залежність значення різниці 

від зміни зменшуваного.  

Метою змістової лінії «Математичні задачі і дослідження» є 

формування в учнів здатності розпізнавати практичні проблеми, які можна 

розв’язати із застосуванням математичних методів. Математичні задачі, 

зокрема сюжетні, є важливим засобом ілюстрації і конкретизації навчального 

матеріалу; розвитку пізнавальних процесів й оволодіння прийомами 

розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації, 

конкретизації); є засобом формування дії моделювання; виховання 

особистісних якостей, естетичних почуттів; розвитку вміння будувати 

судження, робити висновки; формування в учнів мотивації їхньої навчальної 

діяльності, інтересу та здатності до цієї діяльності. Сюжетні задачі, особливо 

практично зорієнтовані, забезпечують зв’язок математики із реальним 

життям дитини.  

У першокласників формують поняття про задачу, її структурні 

компоненти, про сутність процесу розв’язування. Основним завданням є 

набуття учнями загального уміння розв’язувати прості сюжетні задачі. 

Зважаючи на схильність сучасних дітей взаємодіяти з віртуальним світом 

(зокрема через комп’ютерні програми), доцільно пропонувати учням у 

задачах реалістичні сюжети. 

Робота над сюжетною задачею не обов’язково має закінчуватися 

одержанням відповіді на її запитання; учні можуть досліджувати вплив 

складників задачі на її розв’язання на різних варіаціях умов; добирати умову 

до запитання, змінювати умову відповідно до запитання, змінювати 

запитання відповідно до виразу тощо. Водночас, навчальні дослідження 

поширюються не лише на сюжетні задачі, а й на інші види завдань. Доцільно 

пропонувати учням математичні завдання на спостереження, на визначення 

відмінностей та їх впливу на розв’язання. Корисними є завдання, які мають 

не один, а кілька правильних розв’язків, кілька способів розв’язування. 

Навчальні дослідження можуть стосуватися розгляду серії практично-

зорієнтованих ситуацій, які виникають у житті сучасної дитини і вимагають 

застосування набутого нею досвіду математичної діяльності. Елементи 

навчальних досліджень доцільно уводити в канву завдань через спонукання 

до дослідницьких дій: з’ясуй, встанови, визнач, досліди тощо. Робота над 

математичними задачами і з навчальними дослідженнями є слушним 



ресурсом для реалізації міжпредметних зв’язків та інтеграції зі змістом інших 

освітніх галузей. 

Змістовою лінією «Робота з даними» в першому класі передбачено 

ознайомлення учнів на практичному рівні зі способами зчитування даних зі 

схематичних рисунків, із таблиць; внесення даних до схем. Матеріал 

розглядається в контексті аналізу життєвих ситуацій із використанням 

міжпредметної змістової інформації. 

 

«Я досліджую світ» 

У першому класі цьогоріч вводиться інтегрований предмет «Я 

досліджую світ». Типова освітня програма з цього предмета дає змогу 

вчителеві самостійно обирати й формувати інтегрований та автономний 

спосіб подання змісту із освітніх галузей Стандарту, добирати дидактичний 

інструментарій, орієнтуючись на індивідуальні пізнавальні запити і 

можливості учнів (рівень навченості, актуальні стани потреб, мотивів, цілей, 

сенсорного та емоційно-вольового розвитку). Особливого значення у 

дидактико-методичній організації навчання надається його зв'язку з життям, 

з практикою застосування здобутих уявлень, знань, навичок поведінки в 

життєвих ситуаціях. Обмеженість відповідного досвіду учнів потребує 

постійного залучення й аналізу їхніх вражень, чуттєвої опори на результати 

дослідження об'єктів і явищ навколишнього світу.  

Педагогічна стратегія, яка опиралась на наслідувальні механізми у 

розвитку пізнавальних процесів молодших школярів, і передбачала 

пріоритетне використання зразків, алгоритмів, поетапного контролю й 

корекції, збагачується мультисенсорним підходом, що зумовлює 

дослідницьку поведінку учнів, сприйняття ними властивостей і якостей 

предметів і явищ природного і соціального оточення, спрямовуються у сферу 

пошукової діяльності.  

На основі Типової програми вчитель може створювати різні варіанти 

інтегрованої програми за таким алгоритмом: 

˗ визначення цілей навчання  

˗ створення картки понять з інших предметів (асоціативної 

павутинки, курсів, галузей, які допоможуть досягти цілей) 

˗ структурування програми за темами 

˗ вибір діяльності учнів, яка забезпечить інтегроване навчання  

˗ розроблення показників досягнення очікуваних результатів 

Можливі засоби інтеграції в процесі реалізації програми «Я досліджую 

світ» передбачають включення учнів в практику виконання різноманітних 

завдань дослідницького характеру, як от: 

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

допомогою органів чуття, опис, порівняння з іншими предметами, явищами; 

спільне – відмінне, до якого цілого воно належить) 

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

відбувається? Для чого призначене?) 



˗ дослідження-пошук (запитування, передбачення, встановлення 

часової і логічної послідовності явищ, подій; встановлення причинно – 

наслідкових зв’язків (Чому? Яким чином? Від чого залежить? З чим 

пов’язано?), догадка, висновок-узагальнення). 

Дослідження практики інтегрованого навчання в початковій  школі 

виявило проблеми в його застосуванні, які негативно позначаються на якості 

освіти. Зокрема, «радикальна» інтеграція  - «усього з усім» (усіх галузей) 

може призвести до втрати вимог щодо функціональної грамотності учнів 

(читати, писати, проводити математичні операції). За цієї умови нерідко 

простежується надлишковість змісту навчання за рахунок залучення 

інформації з різних галузей.  

Трапляється випадкове поєднання одиниць змісту без врахування 

програмових вимог кожної із предметних складових, які інтегруються. 

Мозаїчний, перелічувальний спосіб реалізації міжпредметного змісту 

на уроці ( читали, писали, розв’язували задачу, грались) без об’єднувальної 

мети і орієнтації на інтегрований результат теж знецінює ідею системного 

викладу змісту у взаємозв’язках компонентів. 

Водночас зазначимо, що найвищим субмеханізмом інтеграції є 

інтеграція стратегій пізнання або універсальних дій. Орієнтиром для вчителя 

тут може бути програма формування загальнонавчальних умінь, або умінь 

учитися (О.Я. Савченко). 

Що стосується других класів, то ті з них, які працювали за пілотним 

проектом, продовжать його і в цьому, 2018-2019 р.р. 
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