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Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році 

 
Організація освітньої діяльності у закладах загальної середньої освіти у 

2020/2021 навчальному році здійснюватиметься відповідно до законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р - 

https://cutt.ly/OyA9z5p), Державного стандарту початкової освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2019 № 688) (у 1-

3 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (у 4-х класах); 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 

1392.   
Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених 

відповідним Державними стандартами результатів навчання є освітня 

програма закладу загальної середньої освіти. Освітня програма закладу 

освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, може бути 

наскрізною (з 1 по 11/12 класи), або для певного рівня освіти. Документ 

схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його 

керівником. Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти 

відповідного рівня.  
З урахуванням поетапного переходу закладів освіти на здійснення 

діяльності за новим Державним стандартом у 2020/2021 навчальному році 

освітня програма закладу освіти може розроблятися на основі:  
для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), 

типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);  
для 3 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових 

освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);  
для 4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти 

(2011), типових освітніх програм (наказ МОН від 20.04.2018 № 407).   
Звертаємо увагу, що під час складання освітніх програм закладів освіти 

та відповідних навчальних планів заклад освіти має повноваження 

здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://cutt.ly/OyA9z5p


від загального обсягу навчального навантаження. При цьому можливою є 

зміна моделей інтеграції освітніх галузей.  
Використання годин варіативного складника навчальних планів може 

йти на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантного 

складника, упровадження курсів за вибором, проведенням індивідуальних 

консультацій та групових занять. Вибір між упровадженням курсів за 

вибором і проведенням індивідуальних консультацій та групових занять 

заклад освіти здійснює з урахуванням індивідуальних навчальних 

можливостей та пізнавальних інтересів здобувачів освіти і спрямовує на 

забезпечення умов диференціації та індивідуалізації освітнього процесу. 

Умовою для їх упровадження має бути запит батьків, наявність груп дітей з 

певними пізнавальними інтересами, готовність педагогів до проведення 

курсів за вибором.   
Акцентуємо увагу на тому, що відповідно до Порядку поділу класів на 

групи при вивченні окремих предметів у закладах загальної середньої освіти 

(додаток 2 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 

128, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 р. за № 

229/6517, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти N 572 

від 09.10.2002 наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 921 

від 17.08.2012 наказом Міністерства освіти і науки N 401 від 08.04.2016) клас 

може ділитися на групи під час вивчення української та іноземної мов за 

умови більше 27 учнів у класі, під час проведення практичних занять з 

інформатики з використанням комп’ютерів за умови не менше 8 учнів у 

групі.  

 

Можливість поділу класів на групи при вивченні окремих предметів має 

бути зафіксована в освітній програмі закладу освіти. 

На основі навчальної програми предмета/інтегрованого курсу вчитель 

складає календарно-тематичне планування з урахуванням навчальних 

можливостей учнів класу.  
Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється 

вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи 

електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення 

календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є 

індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів 

таких документів у межах закладу загальної середньої освіти міста, району 

чи області є неприпустимим.  
Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, 

включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, 

науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і 

засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та 

впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх методик і 

технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного 

навчання.  



Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, 

закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, 

що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних 

працівників.  
Під час розроблення календарно-тематичного та системи поурочного 

планування вчитель має самостійно вибудовувати послідовність формування 

очікуваних результатів навчання, враховуючи при цьому послідовність 

розгортання змісту в підручнику. Учитель може переносити теми уроків, 

відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість 

годин на вивчення окремих тем. Адміністрація закладу загальної середньої 

освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну 

допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не 

контролювати його.  
Оцінювання результатів навчання учнів у закладах загальної середньої 

освіти урегульовано такими документами:  
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);  
- Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої 

освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України 14.07.2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України від 08.05.2019 № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 30.07.2015 за № 924/27369;  
Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. 

При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень 

учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її 

вивчення, складність змісту тощо.  
Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або 

скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім 

арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. При виставлення річної оцінки 

мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня 

(учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ 

семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й 

уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.  
Наголошуємо, що відповідно до чинних нормативних актів і семестрова 

і річна оцінки можуть підлягати коригуванню.  
Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. 

Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 03.06.2006 № 496.  
Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку 

переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до 

наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 

України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може 

коригуватись.  



Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), 

тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми 

організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої 

освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.  
На початку 2020-2021 навчального року, задля забезпечення якісного 

виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання, 

пропонуємо приділити більше уваги традиційному повторенню вивченого 

матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання».  
Для цього може бути проведено діагностичні роботи (усні співбесіди) 

опитування в 2-11-х класах з основних навчальних предметів з метою 

визначення рівня засвоєння матеріалу учнями за попередній рік 

(здебільшого, за період карантину). Слід зазначити, що оцінки за такі 

діагностичні роботи небажано виставляти до класного журналу, адже вони є 

орієнтиром для визначення рівня залишкових знань і вмінь. Відповідно до 

результатів, спланувати роботу (колективну або індивідуальну) щодо 

актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного їх 

закріплення тощо. Тривалість періоду такого навчання кожен вчитель 

визначає самостійно: попередньо планує з урахуванням досвіду організації 

дистанційного навчання  
в минулому році, вносить певні корективи до плану після проведення 
діагностичних робіт.  

Рекомендуємо під час календарно-тематичного планування у 

навчальних програмах і календарно-тематичних планах виділити 

ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання 

програмового матеріалу.  
Це дозволить без порушення системи програмових вимог ущільнювати, 

оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу на відпрацюванні 

позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу учнів в умовах 

дистанційного навчання. Під час вибору на початку навчального року 

навчально-методичного комплексу для вивчення предмета передбачити 

можливості використання засобів та інструментарію дистанційного навчання 

умовах очного навчання.  
У зв’язку із світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що 

має місце і в Україні, та необхідністю введення карантинних заходів задля 
запобігання поширенню вірусних хвороб, під час планування організаційних 
заходів, що забезпечують освітній процес, у тому числі і під час календарно-

тематичного планування з предметів важливо врахувати можливість 
організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах 

карантину. Для організації дистанційного навчання в цей період пропонуємо 
скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 
23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними 

рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. 
Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН 

(https://cutt.ly/MynTayc)  

https://cutt.ly/MynTayc


При організації освітнього процесу в карантинних умовах має 

забезпечуватись:  
- соціальне дистанціювання;  

- мінімізація переміщення здобувачів освіти та комунікація між ними 

в межах закладу освіти;  
- дотримання нормативів наповнюваності класів та інших вимог 

законодавства про освіту.  
Школа може організувати дистанційне навчання за допомогою: 

поєднання онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;  
заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій від вчителів чи із зовнішніх 

освітніх ресурсів; ретельно підібраних завдань для самостійної роботи із 

подальшою перевіркою; використання безкоштовних вебсерверів та 

платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.  
Надзвичайно важливим є чітка система організації навчання в школі з 

самостійним опрацюванням матеріалу (розклад, критерії оцінювання, 

узгодження кількості контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), 

врахування вікових особливостей щодо виконання домашніх завдань). 

Домашні завдання мають бути посильними для самостійного виконання 

дітьми (мати чіткі поради та інструкції)  
Важливо продовжити навчання педагогів у напрямі опанування 

інформаційними технологіями та їх ефективного використання в роботі. В 

умовах нового формату освітньої діяльності в Україні рекомендуємо 

вчителям закладів загальної середньої освіти вдосконалювати також цифрові 

компетентності, які активізують пізнавальний інтерес учнів до використання 

додаткових навчальних матеріалів, розміщених на освітніх електронних 

ресурсах. Актуальність даного питання підтверджена використанням 

дистанційної форми навчання в період карантинних заходів на території 

України.  
Актуальною формою навчання є також розміщення записів відео уроків 

різних навчальних предметів, презентацій, відеоконференцій, інформування 

учнів та батьків про освітні ресурси, що сприятиме кращому засвоєнню знань 

учнів із різними рівнями підготовки. Важливо, щоб в учнів були чіткі 

інструкції до завдань, які необхідно виконати, та був вільний доступ до 

навчальних матеріалів.  
Якщо вчитель чітко спланує роботу, визначиться як буде проводити 

дистанційне навчання, які цифрові сервіси буде використовувати, 

підготує/використовуватиме якісні навчальні матеріали та організує 

зворотній зв'язок з учнями, то таке навчання забезпечить необхідну якість 

освітніх послуг.  
Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах 

очного та дистанційного навчання пропонуємо під час календарно-

тематичного планування у навчальних програмах і календарно-тематичних 

планах виділити ключові теми, на яких ґрунтується подальше опрацювання 

програмового матеріалу. Це дозволить без порушення системи програмових 



вимог ущільнювати, оптимізувати вивчення предмета, концентрувати увагу 

на відпрацюванні позицій, що мають забезпечити якісну самостійну роботу 

учнів в умовах дистанційного навчання. Під час вибору на початку 

навчального року навчально-методичного комплексу для вивчення предмета 

передбачити можливості використання засобів та інструментарію 

дистанційного навчання в умовах очного навчання. Важливим є формування 

у здобувачів освіти уміння вчитися з використанням ІТ, а в учителів – уміння 

забезпечувати цей процес має стати пріоритетним освітнім завданням 

закладів освіти у 2020/2021 навчальному році. У зв’язку з вище окресленим 

робота закладів освіти в умовах очного і дистанційного навчання зумовлює 

необхідність підвищення кваліфікації педагогічних працівників із зазначених 

питань.    
Режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається 

закладом освіти самостійно на основі відповідних нормативно-правових 

актів. Задля дотримання безпечних умов перебування учасників освітнього 

процесу у закладі освіти рекомендуємо керуватись нормативними 

документами Міністерства охорони здоров’я України, місцевих органів 

влади щодо здійснення протиепідемічних заходів.   
5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив 

Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), 

реалізація якої передбачена до 2027 року.  
Концепція спрямована на модернізацію STEM-освіти, її 

широкомасштабне впровадження на всіх складниках та рівнях освіти, 

встановлення партнерства з роботодавцями і науковими установами та їхнє 

залучення до розвитку природничо-математичної освіти, тому пропонуємо 

вчителям природничих дисциплін скоригувати свої навчальні плани із 

змістом зазначеного документа, оскільки розвиток STEM-освіти може бути 

забезпечений на початковому, базовому та профільному рівнях. STEM-освіта 

може реалізуватися через усі види освіти – формальну, неформальну, 

інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах/лабораторіях, за 

допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів, практикумів тощо).  
Згідно з Концепцією, навчальні методики та навчальні програми 

STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, 

актуальних на ринку праці. Зокрема, це критичне, інженерне і алгоритмічне 

мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова 

грамотність, креативні якості та інноваційність, навички комунікації.  
STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням принципів 

особистісного підходу, постійного оновлення змісту освіти відповідно до 
нових досягнень науки та вимог ринку праці, формування необхідних 

компетентностей на всіх складниках та рівнях освіти, розвитку закладів 
спеціалізованої освіти наукового спрямування.  

Інформуємо, що освітньому процесі заклади загальної середньої освіти 

можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф 

Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для 



використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією 

Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Перелік 

навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на офіційному 

вебсайті Міністерства (https://mon.gov.ua/)  
Початкова школа  

Ураховуючи завершення 2019/2020 навчального року в умовах 

карантинних обмежень, пропонуємо на початку 2020/2021 навчального року 

провести вхідне оцінювання учнів із метою визначення рівня навчальних 

досягнень учнів за попередній рік та спланувати подальшу роботу із 

систематизації, узагальнення та закріплення навчального матеріалу, що 

вивчався учнями дистанційно. Існує значна ймовірність того, що, якщо учні 

не засвоїли або частково засвоїли одну або кілька тем, то з вивченням 

наступних вони відчуватимуть труднощі, які перешкоджатимуть 

усвідомленому опануванню програмового матеріалу під час навчання. Для 

цього радимо провести перевірочні (без бального оцінювання) роботи та 

самооцінювання за тією шкалою, яка вже знайома учням і застосовувалась 

раніше.  
Одержані результати доцільно обговорити з учнями та їх батьками під 

час індивідуальних зустрічей, які було б добре провести на початку 

навчального року. Доречно скласти індивідуальний графік, відповідно до 

якого учні за потреби додатково консультуватимуться з учителем, 

виконуватимуть навчальні завдання та проєкти.  
Доцільно в цей період активно використовувати навчання у 

диференційованих за рівнем підготовленості групах, взаємонавчання у 

різнорівневих групах. Радимо користуватися записами уроків з української 

мови, математики, науки та мистецтва, знятими в межах проєкту 

«Всеукраїнська школа онлайн». Уроки в записі можна в будь-який час 

переглянути на YouTube-каналі МОН.  
Задля активізації готовності учнів до сприймання нового, важливо в 

період повторення акценти зробити на формуванні способів дій, щоб учень 

був озброєний інструментами усвідомленого опанування певними 

поняттями, явищами, процесами, що в свою чергу має стати підґрунтям для 

успішного виконання практико-орієнтованих завдань, вирішення життєвих 

проблем. Наголошуємо, що на початку навчального року бажано уникати 

елементів змагання, доцільно приділяти увагу згуртуванню учнівського 

колективу аби не створювати ситуацію колективної зневаги до окремих учнів 

та передумови булінгу.  
Вважаємо за доцільне, рекомендувати закладам освіти підготуватись до 

роботи в умовах карантинних обмежень і у 2020/2021 навчальному році. 

Радимо в освітньому процесі використовувати цифрові платформи, які дають 

змогу реалізовувати авторські методичні задуми, створювати навчальні 

курси, гнучко розподіляючи контент між онлайн- та офлайн-частинами, 

диференціювати навчальні завдання, проводити онлайн уроки, оперативно 

надавати зворотний зв’язок, відстежувати навчальний поступ кожного учня, 

https://mon.gov.ua/
http://www.youtube.com/c/MONUKRAINE


створювати та наповнювати портфоліо. Як показує досвід, учням і їхнім 

батькам значно легше навчатися дистанційно, коли контент із усіх 

навчальних предметів знаходиться на одній платформі. Рішення про 

використання в обов’язковому порядку цифрової платформи в освітньому 

процесі вирішує педагогічна рада, адже у такий спосіб школа має можливість 

адаптувати програму до технічних можливостей учнів і вчителів.  
У 3-4 класах допускається застосування технології «перевернутий 

клас» (учитель надає навчальний матеріал для вивчення вдома, а на уроці 

проводить практичне підкріплення знань учнів), «ротація за станціями» 

(учні працюють у класі та за визначеним графіком проходять окремі станції: 

групова робота, самостійна робота за комп’ютером, спілкування з учителем 

тощо), «ротація за кімнатами» (учні працюють у класі та за визначеним 

графіком проходять окремі станції: групова робота, спілкування з учителем 

тощо, а для виконання самостійної роботи за комп’ютером переходять у 

комп'ютерний клас).  
Пропонуємо навчальний день у 1-3 класах Нової української школи 

розпочинати ранковими зустрічами, метою яких є створення психологічно 

комфортної атмосфери в класному колективі та формування в учнів 

мотивації до навчальної діяльності. Практика проведення ранкових 

зустрічей, за рішенням закладу освіти, може бути поширена і в 4 класах. На 

ранкову зустріч бажано відводити перші 15-25 хвилин навчального дня, що 

регламентують під час розроблення розкладу дзвінків для 1-3 класів. Решту 

часу навчального дня необхідно розподілити між уроками та перервами 

відповідно до кількості годин навчального плану, що є академічними 

годинами, та тривалості уроків, визначеної у Законі України «Про загальну 

середню освіту». Для кожного класу розклад дзвінків є гнучким і коригується 

вчителем з урахуванням особливостей учнів класу та дидактичної 

доцільності запланованої на день навчальної діяльності.  
Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах 

– 35 хвилин, у других – четвертих класах – 40 хвилин.  
Фактичне виконання навчальної програми фіксується у Класному 

журналі відповідно до Методичних рекомендацій щодо заповнення 

Класного журналу учнів початкових класів, затверджених наказом МОН 

від 07.12.2018 № 1362 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН від 

09.01.2020 № 21). 

Державний стандарт початкової освіти, регламентуючи свободу 

педагогічних спільнот у виборі шляхів навчання, виховання і розвитку 

школярів, відкриває можливість вибору та створення власного навчального 

забезпечення освітнього процесу. Чинні вимоги до його якості доповнюються 

показниками, що відповідають пріоритетам нового Державного стандарту і 

передбачають: реалізацію ідеї інтеграції; дослідницький підхід до 

формування умінь; конструювання знань, а не їх відтворення; організацію 

пошуку інформації з різних джерел; розвиток критичного мислення, 

творчості тощо.  



У 1-4 класах закладів загальної середньої освіти пропонується 

працювати за підручниками, що за результатами конкурсного відбору 

отримали гриф «Рекомендовано для використання в закладах загальної 

середньої освіти» і надруковані за кошти державного бюджету. 

Використання навчальних посібників, зошитів із друкованою основою, що 

доповнюють зміст підручників, утворюють разом із ними навчальні 

комплекти, є необов’язковим і, може мати місце в освітньому процесі лише 

за умови дидактичної доцільності навчальних видань для реалізації нових 

підходів у роботі з учнями, дотримання вимог щодо уникнення 

перевантаження учнів та добровільної згоди усіх батьків учнів класу на 

фінансове забезпечення. Усі навчальні посібники, у тому числі електронні 

освітні ресурси, що обрані для використання в освітньому процесі, мають 

мати схвалення для використанням в закладах освіти. З переліками такої 

літератури можна ознайомитись на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» за покликанням: https://cutt.ly/oyP5J3V  
В умовах компетентнісно орієнтованого навчання посилюється увага 

до роботи з формування навичок самоорганізації і самонавчання, уміння 

виокремлювати серед потоку інформації ту, яка цікавить найбільше, яка 

потрібна для виконання певного навчального завдання тощо. У зв’язку з цим 

зростає актуальність самоосвітньої діяльності учнів у позаурочний час. Її 

зміст, характер, форми роботи скеровує вчитель через пропозицію 

дидактично доцільних домашніх завдань, починаючи з 2 класу. Домашні 

завдання мають забезпечувати диференціацію освітнього процесу з 

урахуванням вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей 

здобувачів освіти, їх пізнавальних інтересів та готовності самостійно 

виконувати те чи інше завдання. Під час вибору домашнього завдання, 

визначення його обсягу необхідно враховувати часові затрати дитини на 

виконання, сумарний час виконання домашніх завдань з різних предметів 

вивчення у співвіднесенні з Державними санітарними вимогами, якими 

визначено, що учень 2-го класу може витрачати протягом дня на 

виконання домашнього завдання максимум 40 хвилин, 3-го класу – 70 

хвилин, 4-го класу – 90 хвилин. Поряд із дидактичною доцільністю 

домашні завдання мають бути цікавими і посильними для учнів, формувати в 

них впевненість і відповідальність за власні дії, розвивати творчість та 

ініціативність. З метою підготовки матеріалів для навчальних проєктів 

варіантами домашніх завдань може бути ознайомлення з довідковими 

матеріалами в бібліотеці, спостереження і замальовки/фотографування 

результатів, інтерв’ю батьків/друзів тощо. 

Рекомендовано визначати дітям термін виконання завдання (до 

наступного уроку; через тиждень/два тижні). Враховуючи вікові особливості 

учнів максимальним терміном виконання домашнього завдання може бути 2 

тижні. Як правило, такий термін дається для підготовки до позакласного 

читання, представлення групового навчального проєкту тощо. Звертаємо 

https://cutt.ly/oyP5J3V


увагу, що домашні завдання можуть передбачати роботу з електронними 

освітніми ресурсами, які є в арсеналі закладу освіти, учителя, учнів. Такі 

завдання мають відповідати програмовій темі, яка опрацьовується. Також має 

бути відпрацьована техніка роботи з подібними навчальними матеріалами в 

умовах класного навчання.  
 

Особливості організації освітнього процесу в 3 класі  
 

У 2020-2021 навчальному році заклади загальної середньої освіти 

продовжують впровадження концептуальних засад реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». Пріоритетними залишаються 

завдання створення освітнього середовища для реалізації інтегративного 

підходу до компетентнісно орієнтованого навчання, забезпечення умов для 

взаємодії учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства та 

в умовах психологічної комфортності. Водночас необхідно враховувати, що 

учні 3 класу розпочинають другий цикл початкової освіти. Він 

передбачає інтегративно-предметну основу організації освітнього 

процесу зі зменшенням у ньому частки ігрових методів відносно 

проблемно-пошукових, дослідницьких та інших методів навчання.  

Ця особливість зумовлює певні організаційні зміни та вибір таких 

методик, які створюють для учня ситуацію самостійного вибору, вияву 

відповідальності й ініціативності, критичної оцінки й сміливості у прийнятті 

рішень, здатності в команді вирішувати проблеми. Відповідно основними 

видами діяльності учнів мають бути дослідницька, пошукова, творча тощо. 

Ігрову діяльність пропонується організовувати для проведення дидактичних, 

ділових ігор, ігор-стратегій тощо.  
Задля збереження наступності з попереднім адаптаційно-ігровим 

циклом навчання рекомендовано навчальний день учнів 3 класів розпочинати 

ранковою зустріччю з дотриманням методики її проведення. Окрім 

психологічного налаштування учнів на роботу протягом дня доцільно 

ранкові зустрічі присвячувати введенню теми дня, тижня, окресленню певної 

навчальної проблеми, компетентнісно орієнтованого завдання, які необхідно 

виконати у процесі подальшої навчальної діяльності.  
Варіативність організації освітнього процесу в 3 класі забезпечується 

двома типовими освітніми програмами, що відрізняються моделями 

інтеграції змісту освітніх галузей та його визначеністю/невизначеністю за 

роками навчання. Спільним для обох освітніх програм є підходи до 

організації освітнього процесу та оцінювання результатів навчання 

здобувачів освіти.  
Наголошуємо, що необхідно дотримуватись вимог статті 17 Закону 

України «Про повну загальну середню освіти» щодо права учнів на 

справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та 

доброчесне оцінювання результатів його навчання. Звертаємо увагу, що у 



третьому класі застосовується формувальне і підсумкове за рівнями 

навчальних досягнень оцінювання.  
Формувальне оцінювання здійснюють з метою отримання інформації 

про досягнення учнів задля прийняття рішень про наступні кроки в навчанні 

як учителем, так і учнем. Ефективність формувального оцінювання 

забезпечується його безперервністю та партнерською взаємодією учасників 

освітнього процесу. Формувальне оцінювання ґрунтується на критеріях, що 

визначаються вчителем з поступовим залученням до цього процесу учнів для 

кожного виду роботи та виду навчальної діяльності. Враховуючи рівень 

сформованості уміння вчитися, навичок самооцінювання і взаємооцінювання, 

уміння визначати для себе певні завдання, робити вибір, пропонуємо 

залучати третьокласників до складання/коментування інструкцій завдань, 

опису способу його виконання, очікуваного результату (продукту) та 

характеристик, яким він має відповідати. Радимо спонукати учнів до 

аргументованого самооцінювання і взаємооцінювання з визначенням того, 

що дозволило досягти успіху, чи, що призвело до утруднень.  
Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:  

постійного педагогічного спостереження учителя за навчальною та 

іншими видами діяльності учнів та коментарів самого учня, інших учнів, 

учителя;  
застосування різних прийомів отримання зворотного зв’язку щодо 

сприйняття, розуміння, застосування учнями навчального матеріалу;  
визначення динаміки нарощування якісних показників результатів 

навчання у поточній навчальній діяльності;  
поточного аналізу змістового накопичення учнівського портфоліо; 

самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів; співбесід 

із батьками учнів задля врахування їх думки щодо особистісного розвитку та 

соціалізації тощо.  
Оцінювання особистих досягнень учня відбувається вербально 

відповідно до шкали оцінювання у свідоцтві досягнень: має значні успіхи; 

демонструє помітний прогрес; досягає результату з допомогою вчителя; 

потребує значної уваги і допомоги.  
Вербальні оцінки особистісних досягнень фіксуються двічі на рік у 

свідоцтві досягнень, зокрема у грудні та травні.  
Прогрес учня протягом року відслідковується за щоденниками 

педагогічних спостережень та учнівським портфоліо, результатами 

діагностичних робіт, що мають містити компетентнісно орієнтовані завдання. 

Діагностувальні роботи можуть бути усними чи письмовими, у формі 

тестових завдань чи комбіновані, можуть передбачати практичну роботу 

тощо. Форму роботи, зміст завдань, спосіб зворотного зв’язку учитель обирає 

самостійно з урахуванням особливостей учнів класу. Обсяг діагностувальних 

робіт визначають з розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих 

завдань учнями, з урахуванням їхньої готовності до виконання того чи 

іншого завдання. У 3 класі тривалість виконання діагностувальної роботи не 



повинна перевищувати 35 хв (із 40 хв уроку 5 хв інструктаж, 35 хв – 

виконання роботи). 

Протягом навчального дня рекомендовано проводити не більше 1 

діагностувальної роботи. З метою уникнення збігів часу проведення 

діагностувальних робіт терміни необхідно враховувати і узгоджувати під час 

календарно-тематичного планування. Ураховуючи можливість коригування 

термінів виконання календарно-тематичного плану і 20 % резервного часу 

програми, дата проведення діагностувальної роботи може бути змінена на 

підставі аналізу результатів спостережень у процесі формувального 

оцінювання. Результати діагносувальних робіт зберігаються у портфоліо 

учня і не фіксуються у класному журналі.  
Оцінювання навчальних досягнень відбувається вербально за рівнями: 

високий, достатній, середній, початковий. Звертаємо увагу, що оцінюються 

вміння, які є обов’язковими результатами навчання, визначеними за кожною 

освітньою галуззю. Оцінювання результатів навчання здійснюється 

наприкінці вивчення теми, кількох тем або логічно завершеної частини 

змісту навчальної програми предмета вивчення.  
У 3 класі до журналу записуються лише результати завершального 

(підсумкового) оцінювання за кожен семестр.  
Річне оцінювання здійснюється на підставі результатів оцінювання за 

останній семестр.  
Результати навчання зазначаються на відповідних сторінках 

навчальних предметів, використовуючи такі позначення: П – 

початковий рівень; С – середній рівень; Д – достатній рівень; В – 

високий рівень.  
У свідоцтві досягнень рівні сформованості вмінь, які є 

обов’язковими результатами навчання, визначеними за кожною освітньою 

галуззю, фіксуються в кінці навчального року. 

Свідоцтво досягнень вкладається в особову справу учня.  
 

    
Організація освітнього процесу в 3 класах за типовою 

освітньою програмою, розробленою під керівництвом 

Шияна Р. Б.  
Особливості типової освітньої програми, розробленої під керівництвом 

Р. Б. Шияна, полягають у структуруванні змісту початкової освіти за 

освітніми галузями та представленні його інтегровано в предметах вивчення, 

що визначені навчальним планом. Запропонована у програмі інтеграція 

забезпечує умови для формування в молодших школярів цілісної картини 

світу, здатності сприймати предмети/об’єкти і явища різнобічно, системно та 

визначати практичне застосування вивченого.  
Інтеграція змісту та видів діяльності різних освітніх галузей 

відбувається навколо тем та проблемних питань природничого та 

соціокультурного змісту. Математичні та мовні уміння при цьому відіграють 



інструментальну роль та виступають засобами вирішення проблемних 

питань/ситуацій, пізнання світу, фіксації результатів досліджень. У 

навчальних програмах з української та іноземної мов, математики, 

мистецтва, фізичної культури окреслюється поступовий розвиток умінь 

(шлях досягнення очікуваних результатів навчання) у межах кожної змістової 

лінії.  
Мовно-літературна освітня галузь реалізується у навчальних предметах 

«Українська мова», «Іноземна мова» та інтегрованому курсі «Я досліджую 

світ». Вивчення української мови у 3 класі передбачає часовий розподіл 

програмового матеріалу між предметом «Українська мова» та інтегрованим 

курсом «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь), відповідно до якого 5 

годин на тиждень використовується на вивчення української мови як 

окремого предмета, 2 години української мови на тиждень включені до 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (мовно-літературна галузь). В 

інтегрованому курсі «Я досліджую світ» зміст мовно-літературної галузі 

розгортається лінійно разом із змістом решти освітніх галузей, що 

інтегруються.  
Математика вивчається як окремий предмет (4 години на тиждень) та у 

складі інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (1 година на тиждень). Як і 

зміст мовно-літературної галузі в інтегрованому курсі «Я досліджую світ» 

зміст математичної освітньої галузі розгортається лінійно разом із змістом 

решти освітніх галузей, що інтегруються.  
Досягнення очікуваних результатів природничої, громадянської та 

історичної, соціальної та здоров’язбережувальної, технологічної та частково 

мовно-літературної та математичної освітніх галузей забезпечує 

інтегрований курс «Я досліджую світ» (7 год на тижень). Інтеграцію змісту 
цих освітніх галузей учитель представляє в календарно-тематичному плані.  

Реалізація інформатичної освітньої галузі у 3 класі забезпечується 
предметом «Інформатика» (1 год на тиждень).  

Реалізація мистецької освітньої галузі може здійснюватись як через 

інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами 

мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво.  
 

Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова  
Інтегрований мовно-літературний курс «Українська мова» забезпечує 

інтеграцію різних рівнів – міжгалузеву, предметну (немає поділу на уроки 

мови та читання, а подані мовно-мовленнєві завдання виконуються на основі 

літературних творів та медіатекстів). Наявність мовно-мовленнєвих вправ 

дозволяє на одному уроці розв’язувати завдання як мовної, так і літературної 

освіти, які традиційно реалізувались на окремих уроках. Також змістове 

забезпечення інтегрованого курсу «Українська мова» ґрунтується на 

інтеграції змісту природничої, громадянської та історичної, соціальної та 

здоров’язбережувальної, математичної та мистецької освітніх галузей. 

Інтегрований курс «Українська мова» має забезпечувати формування нового 



українця, що діє на основі національних та європейських цінностей, зокрема 

вихованню в учнів початкових класів високої патріотичної свідомості, 

почуття вірності та любові до Батьківщини; утвердженню в свідомості й 

почуттях особистості молодшого школяра патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

усвідомленню досягнень українського народу, його інтелектуальних і 

духовних надбань; формуванню толерантного ставлення до інших народів, 

їхніх мов, культур; культивуванню кращих рис української ментальності – 

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного 

ставлення до природи тощо; вихованню почуття любові до української мови 

як мови державної, потреби її вивчати та спілкуватися нею.  
В умовах інтегрованого мовно-літературного курсу на уроках 

з’являється можливість зреалізувати текстоцентричний (не словоцентричний, 

як було раніше) підхід до вивчення мовних явищ. З метою розвитку здатності 

спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, 

фразами, зокрема і в мовних іграх, для опанування початкових лінгвістичних 

знань і норм української мови, формування базових правописних умінь 

третьокласники досліджують їх, а потім самостійно роблять висновки, тобто 

складають правила. Для цього широко пропонуються мовні казки. Таким 

чином забезпечено дослідницький характер вивчення мовних явищ.  
Формування орфоепічних, правописних, лексичних, граматичних, 

стилістичних, словотвірних умінь, що в цілому сприяє індивідуальному 

стилю мовлення, необхідно забезпечувати системою тренувальних, 

дослідницьких, пізнавальних й цікавих завдань, що подані у підручниках 

«Українська мова та читання». Ефективним засобом узагальнення та 

систематизації знань є мовний аналіз, який допомагає свідомому засвоєнню 

здобувачами освіти програмового матеріалу, формуванню в них мовних та 

мовленнєвих умінь і навичок.  
Для удосконалення навичок читання, розвитку пізнавальних інтересів, 

збагачення духовного світу учнів через естетичне сприймання творів 

художньої літератури та медіапродуктів пропонуються завдання на читання з 

позначками, читання з передбаченням та ін.  
Розвитку мовлення, уяви та творчого мислення в процесі роботи над 

текстом сприятиме переказування, творення текстів на основі коміксів, 

інфографіки, за поданим початком, серією малюнків, картиною, на основі 

власних спостережень та ін.  
На уроках української мови рекомендовано застосовувати інноваційні 

технології, зокрема і технології розвитку критичного мислення: мапа думок, 

сенкан, РАФТ, асоціативний кущ, діаграма Венна тощо; роботу з медіа 

(інфографіка, комікси, колаж, створення класної газети, реклама, лист, 

афіша). Вони сприятимуть вихованню в третьокласників позитивного 

емоційно-ціннісного ставлення до української мови, читання, дитячої 

книжки, прагнення вдосконалювати своє мовлення, а також розвитку 



літературно-творчих здібностей, умінь критично мислити та розв’язувати 

проблемні завдання.  
Інноваційним інструментом для розвитку комунікативних умінь учнів є 

навчальні активності учнів, що передбачені змістовою лінією 

«Театралізуємо». Для досягнення визначених в ній очікуваних результатів 

рекомендуємо залучати учнів до сценічної творчості, в умовах якої школярі 

набувають акторського досвіду, зокрема імпровізації, що забезпечує розвиток 

у дитини емоційного інтелекту, творчого мислення, ініціативності, 

самосвідомості й самоефективності, уміння мобілізувати інших, долати 

бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, 

співпрацювати з іншими особами.  
 

Математична освітня галузь  
Початковий курс математики спрямований на формування та розвиток 

в учнів математичної компетентності. У 3 класі, як і в 1-му та 2-му класах, 

навчання математики спрямовується на розкриття ролі математики для 

пізнання об’єктів, явищ, їх закономірностей та перспектив навколишнього 

світу; формування в учнів основ математичних знань, фактів, способів 

дій/операцій для розв’язання навчальних і практично-життєвих завдань, 

проблем, задач.  
У сучасних умовах підвищеної уваги до вивчення систематичного 

шкільного курсу математики істотного значення набуває формування 
мотиваційної складової/мотивації до навчально-освітньої діяльності; 
розвитку та вдосконалення форм організації освітнього процесу щодо 

пізнання математичних фактів, залежностей, закономірностей, підвищення 
інтересу учнів до практичного використання математичних висновків, їх 

теоретичного, функціонального спрямування тощо. Фундамент цих критеріїв 
закладається в початкових класах, коли створюється база інформативної, 
діяльнісної/процесуальної, когнітивної процедури усвідомлення суті 

математики як форми реального та об’єктивного відображення і пізнання 
нового в навколишньому світі.  

Рекомендуємо при ознайомленні з новими поняттями, новими фактами 

залежностями в математиці проводити актуалізацію здобутих знань, 

інформації, навичок учнів, та використовувати проблемні запитання, які 

стимулюватимуть дітей до роздумів, до пошуку власних ідей, до бажання 

аргументувати, відстоювати свої позиції, думки, дії.  
Оскільки математика є «універсальною» наукою, що розкриває 

сутність різних освітніх спрямувань/галузей, забезпечує інтегрований підхід 

при ознайомленні з певним математичним поняттям на реальних прикладах з 

життя, з об’єктами, що нас оточують, то для реалізації вимог освітньої 

математичної галузі типової програми, досягнення учнями очікуваних 

результатів навчання рекомендуємо систематично використовувати 

внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, практично-діяльнісну 

інтеграцію з темами, розділами інших освітніх галузей, та пропонованими 



темами навчальних тижнів. Інтеграція має бути природньою, логічною, 

дидактично і практично виправданою.  
Завдання освітньої математичної галузі реалізуються через вивчення 

окремого навчального предмета «Математика» (4 год на тиждень 

протягом навчального року) та включення програмового змісту з математики 

в інтегрований курс «Я досліджую світ», в інші освітні галузі як інструмент 

дослідження, порівняння, передбачення, обчислення, пізнання об’єктів за 

певними величинами, обґрунтування, опис подій в історичному ракурсі, 

залежностей між предметами/об’єктами природи, Всесвіту тощо. При 

розподілі програмового змісту навчального матеріалу між окремим 

предметом та інтегрованим курсом пропонуємо для інтегрованого курсу 

обирати теми, що передбачають виконання практико-орієнтованих завдань на 

застосування вивченого матеріалу різних змістових ліній. Водночас, 

звертаємо увагу, що матеріал змістових ліній «Вимірювання величин», 

«Просторові відношення», «Геометричні фігури» може бути використаний на 

уроках інтегрованого курсу і як новий з метою ознайомлення з ним учнів, і в 

подальшому використовуватися на уроках математики.  
У курсі початкової математичної освіти зазначені завдання 

реалізуються за такими змістовими лініями: «Лічба», «Числа. Дії з числами», 

«Вимірювання величин», «Просторові відношення. Геометричні фігури», 

«Робота з даними».  
Розв’язування проблем математичного змісту, в тому числі і сюжетні 

задачі, реалізується наскрізно у всіх змістових лініях. Дослідження та опис 

математичних фактів, відношень і закономірностей, що закладені в них, 

реалізують потенціал математичної галузі для формування в учнів здатності 

логічно мислити, узагальнювати, робити висновки, застосовувати набуті 

знання, навички для розв’язання навчальних і практичних завдань, задач, 

формувати, розвивати та вдосконалювати/збагачувати свідоме математичне 

мовлення.  
Вправи та завдання до них, що пропонують підручники за чинною 

програмою, слід доповнювати аналогічними, подібними завданнями, які 
охоплюють безпосередню діяльність конкретного учня в класі, в школі, 

вдома (в сім’ї, родині), на дозвіллі тощо. Така практична діяльність 
якнайкраще формує мотивацію, приносить моральне та інтелектуальне 

задоволення дитині, і що, звісно, формує й розвиває її математичні 
компетентності.  

Враховуючи вікові особливості третьокласників та з метою 

усвідомленого, зацікавленого сприйняття змісту навчального матеріалу 

доцільно на освітніх заняттях практикувати дії з реальними об’єктами (у 

тому числі геометричними фігурами), предметними та схематичними 

ілюстраціями тощо. З цією метою вчитель може використовувати готові 

дидактичні засоби навчання для логіко-математичних видів діяльності, та 

виготовлені самостійно учнями (для створення яких варто проводити 

вимірювання, співставлення та порівняння їх за певними ознаками (за 



кількістю, розмірами, розміщенням, кольором, формою, призначенням, 

матеріалом тощо).  
При вивченні початкового курсу математики особливу увагу варто 

приділяти збагаченню та розвитку математичного мовлення дітей. Правильне 

використання математичних термінів є лакмусом свідомого засвоєння, 

розуміння суті математичного поняття. Для цього пропонуємо пояснювати 

походження назви поняття, його етимологію. Цікавою формою роботи з 

застосування нового терміну може бути пропозиція дібрати синоніми чи 

антоніми (без вживання їх назв) до нього, «творча лабораторія» з 

придумуванням «своїх» назв. Вважаємо неприпустимим вимагати від учнів 

завчання структури речення для формулювання відповіді. Слід вчити учнів, 

що в кожній відповіді має бути використана частина запитання. У 

підручниках, навчальних посібниках формулювання завдання на обчислення 

дається по-різному (обчисли, виконай обчислення, знайти значення виразу, 

обчисли вираз, виконай дію (дії) тощо). Це розширює діапазон мовлення, 

показує усвідомлення процесу дії для досягнення мети – знайти результат.  
Для формування вмінь аналізувати, виділяти істотне, головне, тобто те, 

що вказує на зв’язок і взаємозалежність між даними величинами, оцінювати 

інформацію та використовувати її в практичних ситуаціях, математичних 

формулюваннях, критично мислити пропонуємо при розв’язанні будь-якої 

математичної, навчальної чи життєвої проблеми використовувати графічну 

інтерпретацію: малюнки, світлини, схеми, схематичні рисунки, графи, 

діаграми, предметну демонстрацію тощо.  
 

Приороднича, громадянська та історична, соціальна і 

здоровязбережувальна, технологічна 

та інформатична освітні галузі 

 

Інтегрований курс «Я досліджую світ»  
Навчальний предмет «Я досліджую світ» у 3 класі спрямований на 

формування в учнів системи знань про природне і соціальне оточення 

людини, уявлень про взаємозв’язки і взаємозалежність природи і суспільства 

як загальнолюдські цінності. При вивченні інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ» третьокласники знайомляться з елементарними поняттями з 

біології, хімії, екології, географії, основ здоров’я, фінансової грамотності, 

історії, безпеки життєдіяльності тощо. 

Важлива роль належить інформатичній і технологічній галузям, які не 

тільки формують життєві компетенції, а й допомагають учням більше пізнати 

навколишній світ та поглибити знання з інших освітніх галузей. Їх зміст 

спрямований на оволодіння основами технологічних знань, вміннями і 

навичками працювати, способами планування та організації праці; на 

розвиток сенсорики, дрібної моторики рук, просторової уяви, здібностей 

орієнтуватися в інформації різного виду; освоєння знань про роль діяльності 

людини в перетворенні навколишнього світу; виховання працьовитості, 

шанобливого ставлення до людей різних професій та результатів їх праці.  



Технологічна галузь сприяє розвитку знаково символічного і 

просторового мислення, репродуктивної та творчої уяви на основі розвитку 

здатності учнів до моделювання і відображення об’єкта і процесу 

перетворення в формі моделей (малюнків, схем); регулятивних дій, 

планування (вміння складати план дій і застосовувати його для вирішення 

завдань); прогнозування (передбачення майбутнього результату при різних 

умовах виконання дії), контроль, корекцію та оцінку; формуванню 

внутрішнього плану на основі поетапного відпрацювання предметно-

перетворювальних дій; розвитку планувальної і регулюючої функцій мови; 

комунікативної компетентності молодших школярів на основі організації 

спільної продуктивної діяльності; розвитку естетичних уявлень і критеріїв на 

основі образотворчої і художньої конструктивної діяльності; формуванню 

мотивації успіху і досягнень молодших школярів, творчої самореалізації на 

основі ефективної організації предметно перетворювальної символіко 

моделюючої діяльності; ознайомленню молодших школярів зі світом 

професій їх соціальним значенням, історією їх виникнення і розвитку як 

першої сходинки формування готовності до попереднього професійного 

самовизначення.  
У 3 класі рекомендуємо ширше використовувати інформаційно-

комунікаційні технології, пропонувати учням завдання на пошук інформації, 

створення власних проєктів. Виконання таких завдань має передбачати 

співпрацю й обмін інформацією та ідеями. Навчальні дії мають формувати в 

учнів уміння аналізувати, систематизувати та узагальнювати знайдену 

інформацію, оцінювати один одного, презентувати власні проєкти.  
Освітній процес доцільно наповнювати спілкуванням та обміном 

інформацією з іншими учнями та вчителями через використання 

можливостей електронної пошти та соціальних мереж; роботою у 

віртуальному середовищі навчання; використанням цифрових пристроїв та 

інтерактивних панелей для технічної підтримки активних видів навчання. 

При цьому важливо навчати безпечній роботі з комп’ютерною технікою та 

безпеці мережевого спілкування й навчання у віртуальному середовищі. 

Окрім питань безпеки, пов’язаних з використанням в освітньому процесі ІКТ, 

на уроках курсу «Я досліджую світ» питання безпечної поведінки в різних 

ситуаціях, дотримання здорового способу життя є ключовими. На їх 

опрацювання зорієнтовує Державний стандарт початкової освіти, в якому 

наголошується пріоритетність «…розвитку самостійності через особисту 

ідентифікацію, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, 

збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого 

розвитку». Тому інтегрований курс має сприяти пізнанню учнями свого 

внутрішнього світу і побудови гармонійних відносин з собою і навколишнім 

світом.  
Організовуючи вивчення курсу «Я досліджую світ», вчитель має 

враховувати, що його програма має спірально-концентричну будову, тому у 



різні роки навчання в межах циклу та з першого циклу у другий 

повторюється вивчення окремих тем з розширенням та поглибленням їх 

змісту.  
У 3 класі важливою і новою темою курсу є тема «Організм людини», 

зміст якої спрямований на ознайомлення учнів з внутрішньою будовою 

людини. Під час першого циклу навчання учні вивчали зовнішню будову 

людини. У 3 класі під час вивчення цієї теми учні набудуть життєво 

важливих знань про свій організм, що представляє злагоджену 

високоорганізовану систему, яка регулюється і управляється нервовою 

системою. Основними методичними прийомами вивчення цієї теми є 

супроводження вивчення органів людини питаннями їх охорони, збереження 

здоров’я в цілому. У поєднанні з формуванням елементарних знань про 

людину, її організм необхідно працювати прищеплення дітям гігієнічних 

навичок і правил, вихованням культури здоров’я, культури харчування тощо. 

Опрацювання  
теми «Організм людини» закладає основи для формування 

здоров’язбережувальної компетентності, складниками якої є: турбота про 

особисте здоров’я і безпеку, реагування на діяльність, яка становить загрозу 

для власного життя, здоров’я, добробуту та інших осіб; визначення 

альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення рішень з користю для 

здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб; аргументований 

вибір на користь здорового способу життя, аналіз і оцінка наслідків та 

ризиків; підприємливість та етична поведінка для поліпшення здоров’я, 

безпеки та добробуту.  
Звертаємо увагу на те, що у 3 класі, як і в 1-му та 2-му класах, 

основними методами вивчення навколишнього світу залишаються 

спостереження й експеримент. Діти частково знайомилися з цими методами 

у першому циклі навчання. Під час організації спостережень у 3 класі 

необхідно з учнями чітко визначати мету даного виду діяльності та об’єкт 

спостереження, створити необхідні умови і скласти план роботи. Під час 

спостереження доцільно фіксувати отримані результати. В кінці 

спостереження необхідно обов’язково робити висновки і розглянути 

можливості подальшої роботи. Експеримент дає можливість учням 

перевірити гіпотезу. Експерименти проводить вчитель або учні разом із 

вчителем. Використання дослідницького підходу в організації вивчення 

навколишнього світу сприяє зміні характеру взаємовідносин «учитель - 

учень» в бік співпраці, а також вихованню пізнавального інтересу, створення 

позитивної мотивації навчання, формування глибоких, міцних і дієвих знань 

та навичок. Дослідницька навчальна діяльність сприяє розвитку 

інтелектуальної сфери особистості, формуванню способів активної 

пізнавальної діяльності. 

Наповнюючи освітній процес у 3 класі новими видами навчальних 

активностей, пропонуємо повністю не вилучати ігрове навчання, яке було 

домінуючим у першому циклі. Ігрова діяльність у формі дидактичних і 



сюжетно-рольових ігор сприяє активізації пізнавальних інтересів учнів, 

більш ефективному засвоєнню або закріпленню навчального матеріалу. 

Застосовуючи цю форму навчання на другому циклі потрібно пам’ятати 

головні елементи ігрової технології навчання: перед початком гри ставиться 

конкретна мета навчання; через ігрову діяльність досягається конкретний 

педагогічний результат; навчальна діяльність підкоряється правилам гри; 

навчальні матеріали є засобами гри. Ігрові прийоми, спрямовані на 

організацію колективних форм діяльності, сприяють тому, що учні вчаться 

поважати думку інших членів малої групи, прогнозувати кінцеві результати, 

самостійно планувати діяльність, визначати методи досягнення цілей.  
Забезпечуючи наступність між першим і другим циклами початкової 

освіти, організація вивчення інтегрованого курсу «Я досліджую світ» має 

ґрунтуватися на ціннісно-орієнтованому, особистісно-орієнтованому, 

компетентнісному, діяльнісному підходах.  
З метою формування в учнів норм, звичок, способу життя, стилю 

поведінки, необхідних для успішного функціонування у суспільстві, змістове 

наповнення курсу має стимулювати прояв патріотизму і громадянської 

відповідальності; поваги; партнерської взаємодії; працелюбності і творчої 

ініціативи тощо.  
Діяльнісний підхід на другому циклі навчання передбачає самостійний 

пошук, інтерпретацію, аналіз, узагальнення і оцінку різних джерел 

інформації, графічних даних та інших навчальних ресурсів. Це сприятиме 

реалізації таких очікуваних результатів навчання, як: опрацювання та 

систематизація інформації природничого змісту, отриманої з доступних 

джерел, та представлення її у різних формах; критичне оцінювання фактів, 

поєднання нового досвіду з набутим раніше і його творче використання для 

розв’язання проблем природничого характеру; робота з різними джерелами 

соціальної та історичної інформації, аналіз змісту джерел, їх критична 

оцінка; узагальнення інформації з різних джерел, розповідь про минуле і 

сучасне та інші.  
Рекомендуємо в організації вивчення інтегрованого курсу 

застосовувати інструменти інтегративного підходу, який дозволяє 

формувати в уяві учнів цілісну картину світу і будується за принципом 

об’єднання декількох видів діяльності і різних засобів розвитку учнів, що 

забезпечує можливість формування і розвитку у них системи навчальних дій, 

а також передбачає вивчення розділів курсу не ізольовано, а в їх 

взаємозв’язку. Реалізація інтегративного підходу зумовлює застосування 

різних видів навчальних активностей, у тому числі різних видів рухової 

активності (фізкультхвилинки, рухливі паузи, театралізовані ігри тощо) на 

уроках з різних предметів. Також доцільно у процесі вивчення змісту 

навчального матеріалу враховувати міжпредметні зв’язки з мовно-

літературної, математичної, мистецької та інших освітніх галузей. 

Актуальним для освітнього процесу у 3 класі залишається використання 

словесних методів навчання, що передбачає проведення бесід, дискусій, 



пояснень, роботу з підручником, яка включає різноманітні стратегії читання 

(виокремлення головної думки, сканування з метою знаходження відповіді на 

питання, застосування інтерактивної пізнавальної системи для ефективного 

читання та сприйняття нового тексту «INSERT» тощо). Використання 

підручників, наочних посібників рекомендується на кожному уроці, оскільки 

це сприяє успішній актуалізації вже вивченого матеріалу, допомагає у 

процесі усвідомлення нової інформації, розкриває вміння критично мислити 

та аналізувати прочитане, дає можливість учням отримати більш достовірні 

знання і реальну картину про навколишній світ, підвищує можливості 

рефлексії отриманої інформації та вміння працювати самостійно.  
Актуальним засобом формування світогляду учнів є проблемне 

навчання, ефективність якого полягає у тому, що при вирішенні задач такого 

типу в учнів формується критичне, творче, діалектичне мислення. Проблемне 

навчання сприяє формуванню умінь застосування системи логічних прийомів 

або окремих способів творчої діяльності, умінь творчого застосування знань, 

тобто застосування знань у новій ситуації. Воно сприяє накопиченню досвіду 

творчої діяльності, оволодінню дослідницькими методами, набуттю досвіду 

вирішення практичних проблем та зміцнює мотиваційний складник 

освітнього процесу.  
Навчально-пізнавальна діяльність на другому циклі навчання 

неможлива без проєктної діяльності, яка спрямована на вирішення учнем 

або групою школярів дослідної, творчої або практичної проблеми. В 

організації проєктної діяльності рекомендується враховувати вікові 

особливості учнів, їх інтереси та надавити переваги реалізації колективних 

або групових проєктів. Оскільки проєктні роботи не обмежуються тільки 

лише урочними годинами, тому пропонується використовувати резервний 

час та інтеграцію з позаурочною діяльністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


