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1–4 êëàñè

Ó

ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ

êðàїíñüêà ìîâà ÿê äåðæàâíà âèâ÷àєòüñÿ â óñіõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ Óêðàїíè, ó òîìó ÷èñëі é ó øêîëàõ іç ðîñіéñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ.
Îñíîâíîþ ìåòîþ íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ øêіë
çàçíà÷åíîãî òèïó є ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê êîìóíіêàòèâíîї êîìïåòåíòíîñòі ç
óðàõóâàííÿì ìîæëèâîñòåé òà іíòåðåñіâ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ. Êîìóíіêàòèâíà êîìïåòåíòíіñòü є êëþ÷îâîþ і îçíà÷àє çäàòíіñòü óñïіøíî êîðèñòóâàòèñÿ óñіìà âèäàìè
ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі ó ïðîöåñі ñïіëêóâàííÿ.
Íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ñïðÿìîâàíå òàêîæ íà ôîðìóâàííÿ ñîöіîêóëüòóðíîї
êîìïåòåíòíîñòі, ÿêà ïîëÿãàє â óìіííі âñòàíîâëþâàòè ñîöіàëüíі êîíòàêòè, àäàïòàöії ïіäðîñòàþ÷îãî ïîêîëіííÿ äî æèòòÿ â óêðàїíñüêîìó ñîöіóìі, ïàòðіîòè÷íîìó é
ìîðàëüíîìó âèõîâàííі, à òàêîæ ó ôîðìóâàííі ïî÷óòòіâ òîëåðàíòíîñòі äî ïðåäñòàâíèêіâ іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé, їõíіõ ìîâ, êóëüòóð.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíîї ìåòè ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ øêîëÿðіâ ó 1–4 êëàñàõ ïåðåäáà÷àєòüñÿ ðîçâ’ÿçàííÿ òàêèõ çàâäàíü:
 çàáåçïå÷åííÿ ïîçèòèâíîї ìîòèâàöії äî çàñâîєííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè;
 ôîðìóâàííÿ óìіíü і íàâè÷îê ç óñіõ âèäіâ ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі â óñíіé і ïèñüìîâіé ôîðìі;
 çàñâîєííÿ åëåìåíòàðíèõ çíàíü ïðî íàéâàæëèâіøі ìîâíі îäèíèöі, íåîáõіäíі é
äîñòàòíі äëÿ ôîðìóâàííÿ ìîâëåííєâèõ óìіíü і íàâè÷îê;
 çáàãà÷åííÿ ñëîâíèêîâîãî çàïàñó;
 çàñâîєííÿ óêðàїíñüêîї ãðàôіêè é îðôîãðàôії, ôîðìóâàííÿ ôîíåòèêî-ãðàôі÷íèõ
òà ïðàâîïèñíèõ óìіíü і íàâè÷îê;
 çàëó÷åííÿ äî íàöіîíàëüíîї êóëüòóðè óêðàїíñüêîãî íàðîäó;
 çàáåçïå÷åííÿ іíòåëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî, ñîöіîêóëüòóðíîãî é åñòåòè÷íîãî
ðîçâèòêó îñîáèñòîñòі.
Âіäïîâіäíî äî çàçíà÷åíîãî, êîíêðåòèçóþòüñÿ íàâ÷àëüíі, ðîçâèâàëüíі, ïіçíàâàëüíі é âèõîâíі çàâäàííÿ, ÿêі ðåàëіçóþòüñÿ ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ.
Çìіñò íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè âèçíà÷àєòüñÿ çà òàêèìè ëіíіÿìè: ìîâëåííєâîþ,
ìîâíîþ, ñîöіîêóëüòóðíîþ òà äіÿëüíіñíîþ, õî÷ îñòàííÿ ñïåöіàëüíî íå âèçíà÷åíà,
îñêіëüêè її ñóòíіñòü çáіãàєòüñÿ çі çìіñòîì, ïðåäñòàâëåíèì ó ïðîãðàìі ç ðîñіéñüêîї ìîâè.
Äîòðèìóþ÷èñü ïðèíöèïó ìіæïðåäìåòíèõ çâ’ÿçêіâ, çìіñò, ìåòà і çàâäàííÿ öієї ëіíії
ìàþòü ðåàëіçîâóâàòèñÿ íà óðîêàõ íå ëèøå ðîñіéñüêîї ìîâè, à é óêðàїíñüêîї. Çàçíà÷åíі
ëіíії є âçàєìîçàëåæíèìè, âçàєìîïîâ’ÿçàíèìè і ñïðÿìîâàíèìè íà ôîðìóâàííÿ êëþ÷îâèõ òà ïðåäìåòíèõ êîìïåòåíòíîñòåé, âèçíà÷åíèõ ó Äåðæàâíîìó ñòàíäàðòі. Ìîâëåííєâà ëіíіÿ ïîñòàє îñíîâíîþ, їé ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ çíàííÿ ç ìîâè, ÿêі є áàçîâèìè äëÿ
ðîçâèòêó é óäîñêîíàëåííÿ âìіíü ñïіëêóâàòèñÿ â óñíіé і ïèñåìíіé ôîðìàõ.

Óñíà ôîðìà ìîâëåííÿ ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê óìіíü ñëóõàòè-ðîçóìіòè ñïіâáåñіäíèêà òà òåêñòè, ïðî÷èòàíі ÷è ðîçêàçàíі óêðàїíñüêîþ ìîâîþ, çáàãà÷åííÿ óêðàїíñüêîãî
ñëîâíèêîâîãî çàïàñó, îâîëîäіííÿ îðôîåïі÷íèìè і ãðàìàòè÷íèìè âìіííÿìè é íàâè÷êàìè, à òàêîæ óìіííÿì çàïèòóâàòè é âіäïîâіäàòè, âåñòè äіàëîã і ìîíîëîã.
Ïèñüìîâà ôîðìà ìîâëåííÿ ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïåðåäáà÷àє çàñâîєííÿ óêðàїíñüêîї ãðàôіêè é îðôîãðàôії, ôîðìóâàííÿ óìіíü ãðàìîòíî ïèñàòè: ñïèñóâàòè é ïèñàòè ñàìîñòіéíî òà ïіä äèêòóâàííÿ, ñêëàäàòè é çàïèñóâàòè ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ ïåðåêàçè é òåêñòè ðіçíèõ òèïіâ — ðîçïîâіäі, îïèñè, ìіðêóâàííÿ, ïðàâèëüíî
îôîðìëÿòè çàïèñè â çîøèòі, à òàêîæ ôîðìóâàííÿ óìіíü ïðàâèëüíî і ñâіäîìî ÷èòàòè
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Ìîâíà ëіíіÿ çìіñòó íàâ÷àííÿ ñïðÿìîâàíà íà îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè åëåìåíòàðíèõ
çíàíü ç óêðàїíñüêîї ìîâè òà ïðàâîïèñó, óñâіäîìëåííÿ ñïіëüíîãî â óêðàїíñüêіé і ðîñіéñüêіé ìîâàõ òà âіäìіííîñòåé. Çíàííÿ ç ìîâè íå ñàìîöіëü. Âîíè ïіäïîðÿäêîâóþòüñÿ ôîðìóâàííþ é óäîñêîíàëåííþ îðôîåïі÷íèõ, ëåêñè÷íèõ, ãðàìàòè÷íèõ òà ïðàâîïèñíèõ óìіíü і íàâè÷îê. Îñíîâíèì ïðèíöèïîì, ÿêèé îáóìîâëþє âèçíà÷åííÿ çìіñòó
ìîâíîї ëіíії, є ïðèíöèï óðàõóâàííÿ ñïіëüíîãî і âіäìіííîñòåé ó ìîâíîìó ìàòåðіàëі
óêðàїíñüêîї і ðîñіéñüêîї ìîâ òà îñîáëèâîñòåé óêðàїíñüêîї ìîâè.
Ñîöіîêóëüòóðíà ëіíіÿ є íåâіä’єìíîþ ÷àñòèíîþ çìіñòó íàâ÷àííÿ і ïîëÿãàє â îçíàéîìëåííі ó÷íіâ ç íàöіîíàëüíîþ êóëüòóðîþ óêðàїíöіâ, òâîð÷іñòþ óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ òà іíøèõ ïðåäñòàâíèêіâ êóëüòóðè, åòèêåòíîþ ëåêñèêîþ, ñòàëèìè íàðîäíèìè âèñëîâàìè, ïðèñëіâ’ÿìè і ïðèêàçêàìè. Òóò ñîöіîêóëüòóðíà ëіíіÿ òіñíî ïåðåïëіòàєòüñÿ ç ìîâëåííєâîþ òà ëіòåðàòóðíèì ÷èòàííÿì. Ñîöіîêóëüòóðíà ëіíіÿ çìіñòó
íàâ÷àííÿ ïåðåäáà÷àє îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç íîðìàìè, ÿêі ðåãóëþþòü ñîöіàëüíі
ñòîñóíêè â óêðàїíñüêîìó ñóñïіëüñòâі, ôîðìóâàííÿ óìіíü äîòðèìóâàòèñÿ їõ (êóëüòóðà ïîâåäіíêè і êóëüòóðà ìîâëåííÿ) ó ïðîöåñі ñïіëêóâàííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ
çà ñïåöіàëüíî ñòâîðåíèìè ñèòóàöіÿìè: ðіçíîìàíіòíі ñîöіàëüíі ðîëі ó øêîëі (ðîëü
ó÷íÿ, îäíîêëàñíèêà, ðîëü ÷èòà÷à ó áіáëіîòåöі), âäîìà (ðîëü ñèíà, äîíüêè, âíóêà), íà
âóëèöі (ðîëü ïåðåõîæîãî, ïàñàæèðà ó òðàíñïîðòі), ó ìàãàçèíі (ðîëü ïîêóïöÿ) òîùî.
Âàæëèâèì çàâäàííÿì ñîöіîêóëüòóðíîї ëіíії є âèõîâàííÿ ãðîìàäÿíèíà Óêðàїíè,
ÿêèé ïîâàæàє óêðàїíñüêó äåðæàâó, çíàє äåðæàâíó ñèìâîëіêó, ëþáèòü óêðàїíñüêó
ìîâó é êóëüòóðó òà òîëåðàíòíî ñòàâèòüñÿ äî ìîâè é êóëüòóðè іíøèõ íàöіîíàëüíîñòåé, ùî ïðåäñòàâëÿþòü íàðîä Óêðàїíè.
Ñôîðìîâàíіñòü âіäïîâіäíèõ çíàíü òà êîìóíіêàòèâíèõ óìіíü і ñòàíîâèòü ïðåäìåòíó, ñîöіîêóëüòóðíó é êîìóíіêàòèâíó êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ, ÿêі âèÿâëÿþòüñÿ â
óìіííі ïðàâèëüíî é äîðå÷íî âèêîðèñòîâóâàòè ìîâíі îäèíèöі (ñëîâà, ñëîâåñíі ôîðìóëè) â ðіçíèõ æèòòєâèõ ñèòóàöіÿõ. Ñîöіîêóëüòóðíà ëіíіÿ є îáîâ’ÿçêîâîþ ñêëàäîâîþ
çìіñòó ìîâëåííєâîї é ìîâíîї ëіíіé. Âîíà ïіäñèëþє ïðàêòè÷íó ñïðÿìîâàíіñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, éîãî çâ’ÿçîê іç æèòòÿì.
Çìіñò êóðñó óêðàїíñüêèõ ìîâè âèçíà÷åíî íà îñíîâі òàêèõ äèäàêòè÷íèõ і ëіíãâîäèäàêòè÷íèõ ïðèíöèïіâ:
 ìîòèâàöіÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà âçàєìîçâ’ÿçîê íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ і ðîçâèòêó øêîëÿðіâ;
 äîñòóïíіñòü íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó;
 êîìóíіêàòèâíà ñïðÿìîâàíіñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;
 ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè, çîêðåìà âðàõóâàííÿ ñïіëüíîãî â óêðàїíñüêіé і ðîñіéñüêіé
ìîâàõ òà âіäìіííîñòåé;
 çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ (äîòðèìàííÿ íîðì íàâ÷àííÿ і âіäïî÷èíêó, çàñòîñóâàííÿ
іãðîâèõ ìåòîäіâ íàâ÷àííÿ, ùî çàïîáіãàє âòîìëþâàíîñòі äіòåé);
 çâ’ÿçîê іç æèòòÿì.
Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ âèçíà÷åíî òàêі ðîçäіëè íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè:
І. Óñíèé êóðñ óêðàїíñüêîї ìîâè.
ІІ. Ïî÷àòêîâå íàâ÷àííÿ ÷èòàííÿ é ïèñüìà.
ІІІ. Âіäîìîñòі ç ìîâè òà ïðàâîïèñó.
Îêðåìèé êóðñ ñòàíîâèòü ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ.

І. Усний курс української мови

Ôîðìóâàííÿ óìіíü óñíîãî ìîâëåííÿ — îäíå ç îñíîâíèõ çàâäàíü íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè. Âîíî ðîçïî÷èíàєòüñÿ ç ïåðøîãî êëàñó і ïðîäîâæóєòüñÿ òà ðîçâèâàєòüñÿ ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ðîêіâ íàâ÷àííÿ.
Ôîðìóþ÷è óêðàїíñüêå ìîâëåííÿ ó 1 êëàñі, òðåáà óðàõîâóâàòè, ùî äî øêîëè
äіòè ðîçìîâëÿëè çäåáіëüøîãî ðîñіéñüêîþ ìîâîþ. Ïåðåáóâàþ÷è â ðîñіéñüêîìîâíîìó ñåðåäîâèùі (ðîäèíà, äèòÿ÷èé çàêëàä), äіòè ïðàêòè÷íî îâîëîäіëè îðôîåïі÷íèìè é ãðàìàòè÷íèìè óìіííÿìè òà ñëîâíèêîâèì çàïàñîì ðîñіéñüêîї ìîâè (çàñâîїëè
âіä 3500 äî 5000 ñëіâ). Âîíè âіëüíî âèñëîâëþþòü äóìêó ðîñіéñüêîþ ìîâîþ. Òàêèõ
óìіíü ùîäî óêðàїíñüêîї ìîâè ó÷íі íå ìàþòü. Ñàìå òîìó â 1 êëàñі ïðîãðàìîþ ïåðåäáà÷åíî óñíèé êóðñ óêðàїíñüêîї ìîâè, ÿêèé ìàє âèðіøèòè òàêі çàâäàííÿ:
 ðîçâèâàòè àóäіàòèâíі óìіííÿ;
 ôîðìóâàòè â ó÷íіâ îðôîåïі÷íі óìіííÿ і íàâè÷êè;
 çáàãà÷óâàòè ñëîâíèêîâèé çàïàñ;
 ôîðìóâàòè ãðàìàòè÷íі óìіííÿ.
Çàçíà÷åíі óìіííÿ є áàçîâèìè. Íà їõ îñíîâі ôîðìóþòüñÿ óìіííÿ êîìóíіêàòèâíîãî
ìîâëåííÿ, à ñàìå:
 âñòóïàòè â äіàëîã òà âåñòè éîãî óêðàїíñüêîþ ìîâîþ;
 âіäòâîðþâàòè ñïðèéíÿòå íà ñëóõ çà ìàëþíêîì, àíàëîãієþ; ïåðåêàçóâàòè, ðîçïîâіäàòè íàïàì’ÿòü; ñòâîðþâàòè ðîçïîâіäі çà ñåðієþ ìàëþíêіâ ÷è íåñêëàäíèìè çà
çìіñòîì ñþæåòíèìè.
1. Ðîçâèòîê àóäіàòèâíèõ óìіíü. Àóäіàòèâíі óìіííÿ є ñêëàäîâîþ êîìóíіêàòèâíèõ,
àäæå áåç ðîçóìіííÿ ñïіâðîçìîâíèêà íåìîæëèâà êîìóíіêàöіÿ. Òîìó ðîçâèòîê óìіíü
ñëóõàòè-ðîçóìіòè ìîâëåííÿ — îäíå ç íàéâàæëèâіøèõ çàâäàíü óðîêіâ óêðàїíñüêîї
ìîâè ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ, ùî ïîâ’ÿçàíî íå ëèøå ç ôîðìóâàííÿì óñíîãî é ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ, à é іç çàãàëüíîíàâ÷àëüíèìè óìіííÿìè, çîêðåìà óìіííÿì çîñåðåäæóâàòèñü, âíèêàòè ó ñìèñë ïîâіäîìëþâàíîãî, ñòåæèòè çà ðîçâèòêîì ñþæåòó, ðîçóìіòè
çìіñò çàâäàíü ó÷èòåëÿ òîùî.
Â óìîâàõ íàâ÷àííÿ áëèçüêîñïîðіäíåíèõ ìîâ ðîçóìіííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè, õî÷ і
íåïîâíå, çàáåçïå÷óєòüñÿ ñïіëüíèì ó ôîíåòè÷íèõ і ãðàìàòè÷íèõ ñèñòåìàõ òà ñëîâíèêîâîìó ñêëàäі îáîõ ìîâ. Îäíàê ÷àñòî íîâі àáî ÷àñòêîâî ñõîæі ñëîâà ïðèçâîäÿòü
äî íåïîâíîãî ÷è íåïðàâèëüíîãî ðîçóìіííÿ óñíèõ âèñëîâëþâàíü. Òîìó ôîðìóâàííÿ
óìіíü, ùî ñòîñóþòüñÿ àóäіþâàííÿ, îñîáëèâî â 1–2 êëàñàõ, òіñíî ïîâ’ÿçàíå çі ñëîâíèêîâîþ ðîáîòîþ, ðîçðіçíåííÿì âèìîâè çâóêіâ, ìіñöÿ íàãîëîñó ó ñõîæèõ â îáîõ
ìîâàõ ñëîâàõ, çíà÷åííÿì òàêèõ ñëіâ. Ïîâíîòà ðîçóìіííÿ ìîæå ïåðåâіðÿòèñÿ øëÿõîì áåñіä, âèêîíàííÿ ñïåöіàëüíèõ òåñòîâèõ çàâäàíü, ùî ïîòðåáóþòü íå ðîçãîðíóòîї
âіäïîâіäі, à ëèøå «òàê» ÷è «íі», àáî âèêîðèñòàííÿì ìàëþíêіâ òîùî.
Óðàõîâóþ÷è òå, ùî çàñâîєííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ñóïðîâîäæóєòüñÿ іíòåðôåðåíöієþ (íåãàòèâíèì âïëèâîì óìіíü і íàâè÷îê, ñôîðìîâàíèõ ó ïðîöåñі îâîëîäіííÿ ðîñіéñüêîþ ìîâîþ), âàæëèâèì є çàâäàííÿ íàâ÷èòè ó÷íіâ ðîçðіçíÿòè ñëîâà, íîðìè âèìîâè
òà ãðàìàòè÷íі ôîðìè ñëіâ óêðàїíñüêîї і ðîñіéñüêîї ìîâ, çâåðòàòè óâàãó íà âіäìіííîñòі ó âèìîâі çâóêіâ, íàãîëîøóâàííі, òðåíóâàòè ó âèìîâëÿííі ñëіâ óêðàїíñüêîþ
ìîâîþ. Íå äîïóñêàєòüñÿ, ùîá ó÷èòåëü ðîçïî÷èíàâ óðîê ðîñіéñüêîþ ìîâîþ, à ïîòіì
ïåðåõîäèâ íà óêðàїíñüêó і íàâïàêè, îñêіëüêè öå âåäå äî ñóðæèêó. Âèêîðèñòàííÿ
ðîñіéñüêîї ìîâè íåîáõіäíå ëèøå äëÿ ïîÿñíåííÿ îêðåìèõ ñëіâ і âèñëîâіâ øëÿõîì
ïåðåêëàäó.
2. Ðîçâèòîê óìіíü ãîâîðіííÿ. Ãîâîðіííÿ ìîæå âіäáóâàòèñÿ íà ðåïðîäóêòèâíîìó
ðіâíі, êîëè ó÷íі âіäòâîðþþòü çðàçîê, ÿêèé äàє â÷èòåëü, ïåðåêàçóþòü, ðîçïîâіäàþòü
íàïàì’ÿòü òîùî, і íà ïðîäóêòèâíîìó, êîëè ó÷íі â÷àòüñÿ ñàìîñòіéíî áóäóâàòè ôðàçó, çàïèòóâàòè, ðîçïîâіäàòè ïðî êîãîñü, ùîñü (ìîíîëîãі÷íå ìîâëåííÿ), âåñòè äіàëîã
(äіàëîãі÷íå ìîâëåííÿ).
Ïðîäóêòèâíå ìîâëåííÿ є êіíöåâèì ðåçóëüòàòîì íàâ÷àííÿ. Âîíî ïîâ’ÿçàíå ç êîìóíіêàöієþ, òîáòî ñïіëêóâàííÿì, і ïåðåäáà÷àє ìîòèâ (áàæàííÿ ùîñü ïîâіäîìèòè,
ïðî ùîñü äîâіäàòèñü), îðієíòàöіþ ó ñèòóàöії ìîâëåííÿ, ñïіâáåñіäíèêà (çà äіàëîãі÷íîãî ìîâëåííÿ) àáî ñëóõà÷іâ (çà ìîíîëîãі÷íîãî) і ðåçóëüòàò, ÿêîãî ìîâåöü õîòіâ äîñÿã-

íóòè. Ôîðìóâàííÿ êîìóíіêàòèâíîãî ìîâëåííÿ ïîòðåáóє çàñâîєííÿ åòèêåòíîї ëåêñèêè, ñòàëèõ ìîâëåííєâèõ âèñëîâіâ (ôîðìóë) íàëåæíîї ìîâëåííєâîї ïîâåäіíêè òîùî.
Çìіñò ðîáîòè ç ðîçâèòêó óñíîãî ìîâëåííÿ îáóìîâëþєòüñÿ òàêèìè ñôåðàìè ñïіëêóâàííÿ: îñîáèñòіñíà, íàâ÷àëüíà, ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà, ïóáëі÷íà, ïðîôåñіéíà òà ñôåðîþ ïðèðîäà. Êîæíà іç öèõ ñôåð îõîïëþє âіäïîâіäíó òåìàòèêó é ñèòóàöії ñïіëêóâàííÿ, ÿêі ìàþòü çàáåçïå÷óâàòèñÿ âіäïîâіäíèì ñëîâíèêîì. Ðîçâèòîê óìіíü ðîçìîâëÿòè
óêðàїíñüêîþ ìîâîþ âіäáóâàєòüñÿ ÿê íà ãîòîâèõ çðàçêàõ ìîâëåííÿ — äіàëîãі÷íèõ
і ìîíîëîãі÷íèõ òåêñòàõ, — òàê і çà äîïîìîãîþ äèäàêòè÷íèõ ìàòåðіàëіâ ó âèãëÿäі
ñèòóàòèâíèõ і íåñêëàäíèõ çà çìіñòîì ñþæåòíèõ ìàëþíêіâ, îïîðíèõ ñëіâ, çàïèòàíü,
óÿâíèõ ñèòóàöіé, ñòâîðåíèõ ó÷èòåëåì íà óðîöі òîùî. Âàæëèâîþ óìîâîþ ðîçâèòêó
êîìóíіêàòèâíîãî ìîâëåííÿ є çàáåçïå÷åííÿ ìîòèâó é ïîòðåáè ó ñïіëêóâàííі óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Іç öієþ ìåòîþ ðåêîìåíäóєòüñÿ îðãàíіçîâóâàòè ïîçàêëàñíó ðîáîòó,
ïіä ÷àñ ÿêîї ïðîâîäÿòüñÿ ðîëüîâі іãðè, іíñöåíіçàöіÿ êàçîê, ïàëü÷èêîâèé òåàòð; ðîçіãðóâàííÿ äèòÿ÷èõ іãîð. Äîáðå, ÿêùî ó÷íі áåðóòü ó÷àñòü ó ïіäãîòîâöі òà ïðîâåäåííі
íàðîäíèõ ñâÿò, ðîçó÷óþòü êîëÿäêè é ùåäðіâêè, âåñíÿíêè é ãàїâêè òà äåìîíñòðóþòü
ñâîї óìіííÿ ãëÿäà÷àì.

ІІ. Початкове навчання читання й письма

Óìіííÿ і íàâè÷êè ÷èòàííÿ é ïèñüìà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ ôîðìóþòüñÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 2 êëàñó, êîëè ó÷íі âæå âîëîäіþòü ïåâíîþ ìîâëåííєâîþ áàçîþ: óìіííÿ ïðàâèëüíîї âèìîâè, ñëîâíèêîâèé çàïàñ, ãðàìàòè÷íі âìіííÿ, à òàêîæ óìіííÿ âåñòè äіàëîã і
ðîçïîâіäàòè. Çà ñâîїìè ôóíêöіÿìè ôîðìóâàííÿ ïî÷àòêîâèõ óìіíü ÷èòàòè é ïèñàòè
є ïî ñóòі íàâ÷àííÿì ãðàìîòè.
×èòàííÿ. Îñêіëüêè â îñíîâі àëôàâіòіâ îáîõ ìîâ ëåæèòü êèðèëèöÿ, öå çàâäàííÿ
ïîëåãøóєòüñÿ òèì, ùî áіëüøіñòü áóêâ øêîëÿðі çàñâîїëè ó ïðîöåñі îâîëîäіííÿ ãðàìîòîþ ç ðîñіéñüêîї ìîâè, ó íèõ ñôîðìóâàëèñÿ і ïåâíі íàâè÷êè ÷èòàííÿ. Òîìó íà
óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè ñïåöіàëüíîãî çàñâîєííÿ ïîòðåáóþòü íîâі äëÿ äіòåé áóêâè
(і, є, ї, ґ), çíàê àïîñòðîô (’), áóêâîñïîëó÷åííÿ üî (íà ìіñöі áóêâè ё) òà áóêâè, ÿêі
ìàþòü îäíàêîâå íàïèñàííÿ, àëå іíøå çâóêîâå çíà÷åííÿ (÷, ù, ã, è, å). Â óñіõ іíøèõ
âèïàäêàõ âіäáóâàєòüñÿ òðàíñïîçèöіÿ çíàíü і âìіíü, çàñâîєíèõ íà óðîêàõ ðîñіéñüêîї
ìîâè. Ïðè öüîìó òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî íàâè÷êè ÷èòàííÿ, ñôîðìîâàíі íà óðîêàõ
ðîñіéñüêîї ìîâè, ìàþòü ÿê ïîçèòèâíèé, òàê і íåãàòèâíèé âèÿâ. Îñòàííє ïðîÿâëÿєòüñÿ ó íåïðàâèëüíîìó íàãîëîøóâàííі, âèìîâі, ïåðåêðó÷óâàííі óêðàїíñüêèõ ñëіâ ïіä
÷àñ ÷èòàííÿ, óïîâіëüíåííі òåìïó òîùî.
Ìåòîäèêà ïîÿñíåííÿ áóêâ, çîêðåìà òàêèõ, ÿê і, è, å, є, âіäðіçíÿєòüñÿ âіä ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ãðàìîòè ðіäíîї ìîâè. Ó її îñíîâі ëåæèòü çіñòàâëåííÿ ç âіäïîâіäíèìè
çâóêàìè і áóêâàìè ðîñіéñüêîї, âêàçіâêà íà ñïіëüíå (çâóêè) é ðîçìåæóâàííÿ âіäìіííîñòåé (áóêâåíîãî ïîçíà÷åííÿ çâóêіâ). Òàêèé ïіäõіä ñïðÿìîâàíèé íà çìåíøåííÿ
іíòåðôåðåíöії (âïëèâó âæå îïàíîâàíèõ íàâè÷îê íà ôîðìóâàííÿ íîâèõ), ùî óïîâіëüíþє ïðîöåñ çàñâîєííÿ óêðàїíñüêèõ áóêâ, ïðèçâîäèòü äî ïîìèëîê. Ïіä ÷àñ ÷èòàííÿ
íà ïî÷àòêîâîìó åòàïі îñíîâíå çàâäàííÿ — äîìîãòèñÿ ïðàâèëüíîñòі ÷èòàííÿ і ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî. Ç îâîëîäіííÿì öèìè óìіííÿìè çðîñòàє òåìï ÷èòàííÿ, îäíàê
ñïåöіàëüíî ïðèñêîðþâàòè éîãî íå âàðòî, îñêіëüêè öå ïðèçâîäèòèìå äî çáіëüøåííÿ
ïîìèëîê ó âèìîâі.
Ïèñüìî. Ó 2 êëàñі ó÷íі íàâ÷àþòüñÿ ïèñàòè, âæèâàþ÷è áóêâè óêðàїíñüêîãî àëôàâіòó і, è, å, є, ї, ґ, çíàê àïîñòðîô òà áóêâîñïîëó÷åííÿ üî áåç ïðàâèë ïðàâîïèñó. Óðîêè
íàâ÷àííÿ ãðàìîòè ó I ïіâðі÷÷і є êîìïëåêñíèìè, òîáòî ÷èòàííÿ, ïèñüìî é ðîçâèòîê
ìîâëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ íà îäíîìó é òîìó ñàìîìó óðîöі, òîìó âàæëèâî ðàöіîíàëüíî
âèêîðèñòîâóâàòè ÷àñ íà öі âèäè ðîáîòè. Ïî÷èíàþ÷è ç II ïіâðі÷÷ÿ, óðîêè ïèñüìà é
ðîçâèòêó ìîâëåííÿ ïðîâîäÿòüñÿ îêðåìî (êîæíèé òðåòіé óðîê).
Ïіä ÷àñ ïèñüìà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ òàê ñàìî íåîáõіäíî âðàõîâóâàòè óæå ñôîðìîâàíі íàâè÷êè (ïèñüìî áіëüøîñòі áóêâ òà ç’єäíàíü) і ñïèðàòèñÿ íà íèõ òà ôîðìóâàòè
íîâі, ïîâ’ÿçàíі ç ïèñüìîì íîâèõ áóêâ і, є, ї, ґ, àïîñòðîôà, áóêâîñïîëó÷åííÿ üî òà
âæèâàííÿì їõ ó ñëîâàõ. Îñîáëèâîї óâàãè ïîòðåáóє âæèâàííÿ áóêâ і, è, å, є ó ñëîâàõ,
ïîäіáíèõ çà çâó÷àííÿì (Іðà, ñèð, ïîåò), ÿêі îäíàê âіäðіçíÿþòüñÿ áóêâåíèì ïîçíà-

÷åííÿì ãîëîñíèõ. Çàçíà÷åíі áóêâè íàéáіëüøå çàçíàþòü âïëèâó іíòåðôåðåíöії, òîìó
äîöіëüíî ñïåöіàëüíî âïðàâëÿòè äіòåé ó їõ âæèâàííі.
Îñíîâíі âèäè ðîáîòè, ÿêі çàñòîñîâóþòüñÿ íà öüîìó åòàïі, — ñïèñóâàííÿ іç ïðîãîâîðþâàííÿì, ñëîâíèêîâі äèêòàíòè ç âèêîðèñòàííÿì ñèãíàëüíèõ êàðòîê, çîðîâîñëóõîâі òà çîðîâі äèêòàíòè. Âàæëèâî ó öåé ïåðіîä ñôîðìóâàòè ãðàôі÷íó ïèëüíіñòü,
óìіííÿ âæèâàòè óêðàїíñüêі áóêâè, ÿêі çàñâîþþòüñÿ.
Îñêіëüêè íàâè÷êà âæèâàííÿ óêðàїíñüêèõ áóêâ íà ïèñüìі ôîðìóєòüñÿ ïîâіëüíî
ç ïðè÷èí іíòåðôåðåíöії, ðîáîòà íàä її óäîñêîíàëåííÿì òðèâàє і â 3–4 êëàñàõ. Òîìó
ðåêîìåíäóєòüñÿ çàìіñòü êàëіãðàôі÷íèõ õâèëèíîê ïðîâîäèòè âïðàâè, ñïðÿìîâàíі íà
ðîçâèòîê çîðîâîї ïàì’ÿòі òà ôîðìóâàííÿ óìіíü âæèâàòè óêðàїíñüêі áóêâè ó ñëîâàõ,
ïîäіáíèõ çà çâó÷àííÿì, àëå ðіçíèõ çà áóêâåíèì ïîçíà÷åííÿì çâóêіâ (ñèí, ëіíіÿ,
ïîåò, ñîëîâ’ї, ëüîí). Ïіñëÿ çàñâîєííÿ áóêâ óêðàїíñüêîї ìîâè òðèâàє ðîáîòà (ІІ ñåìåñòð) íàä ðîçâèòêîì ÷èòàöüêèõ óìіíü ç àäðåñàòîì íà ñëóõà÷à: áåðåòüñÿ äî óâàãè
íå ëèøå ïðàâèëüíіñòü âèìîâè, à é ñèëà ãîëîñó, òåìï ÷èòàííÿ, іíòîíàöіÿ, çîêðåìà
іíòîíóâàííÿ ïî÷àòêó é êіíöÿ ðå÷åíü, à òàêîæ ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî, ïðîâîäèòüñÿ
ðîáîòà íàä çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî òåêñòó.
Òåêñòè äëÿ ÷èòàííÿ â öåé ïåðіîä (ІІ ñåìåñòð) ñïðèÿþòü òàêîæ ðîçâèòêîâі àóäіàòèâíèõ óìіíü (ïåðøèé ðàç ÷èòàє òåêñò ó÷èòåëü і ç’ÿñîâóє, ÷è çðîçóìіëè ó÷íі ïðî÷èòàíå) òà óìіíü óñíîãî êîìóíіêàòèâíîãî ìîâëåííÿ. Óðîêè ïèñüìà (êîæåí 3-é óðîê)
ïðîâîäÿòüñÿ îêðåìî і ïîєäíóþòüñÿ ç ðîçâèòêîì óñíîãî і ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ.
Òåõíіêà ïèñüìà. Âèìîãè äî òåõíіêè ïèñüìà òàêі ñàìі, ÿê і äî ïèñüìà ðîñіéñüêîþ
ìîâîþ. Ïðè öüîìó òðåáà óðàõîâóâàòè âìіííÿ, âæå ñôîðìîâàíі íà óðîêàõ ðîñіéñüêîї,
çîêðåìà êàëіãðàôі÷íі é òі, ùî ñòîñóþòüñÿ êóëüòóðè îôîðìëåííÿ çàïèñіâ ó çîøèòàõ.
Íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè âîíè ïіäòðèìóþòüñÿ, à íå ôîðìóþòüñÿ ÿê íîâі, òîìó
êàëіãðàôі÷íі õâèëèíêè íå ïðîâîäÿòüñÿ, îäíàê çà ïîòðåáè îðãàíіçîâóєòüñÿ іíäèâіäóàëüíà ðîáîòà.
Ðîáîòà íàä ðîçâèòêîì óñіõ âèäіâ ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі (àóäіþâàííÿ, ãîâîðіííÿ,
÷èòàííÿ і ïèñüìà) òðèâàє ó 3–4 êëàñàõ íà óðîêàõ ìîâè é ÷èòàííÿ і áåçïîñåðåäíüî
ïîâ’ÿçóєòüñÿ ç òåìàòèêîþ öèõ óðîêіâ і їõ íàâ÷àëüíèìè é âèõîâíèìè çàâäàííÿìè.

IІI. Відомості з мови і правопису

Âіäîìîñòі ç ìîâè. Ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ó÷íі îäåðæóþòü óÿâëåííÿ ïðî óêðàїíñüêó ìîâó ÿê äåðæàâíó, її ñïîðіäíåíіñòü іç ðîñіéñüêîþ. Óêðàїíñüêèé ìîâíèé ìàòåðіàë, ùî âèâ÷àєòüñÿ ó 3–4 êëàñàõ, ìàє ÿê ñïіëüíå, òàê і âіäìіííîñòі ç âіäïîâіäíèì
ìàòåðіàëîì ðîñіéñüêîї. Óðàõóâàííÿ ñïіëüíîãî â îáîõ ìîâàõ äàє çìîãó çäіéñíþâàòè
ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè é óíèêàòè çàéâîãî äóáëþâàííÿ. Ñïіëüíі â îáîõ ìîâàõ çíàííÿ
é óìіííÿ ç ìîâè àêòèâіçóþòüñÿ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñі, à íå âèâ÷àþòüñÿ ÿê íîâі.
Çàñâîєííþ ïіäëÿãàþòü ëèøå òåðìіíè é îïîðíі ñëîâà, ÿêі âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïіä ÷àñ
âіäïîâіäåé íà çàïèòàííÿ, ùî äàє ìîæëèâіñòü âіëüíî îïåðóâàòè çíàííÿìè.
Îñêіëüêè ðîçõîäæåíü ó ìîâíîìó ìàòåðіàëі îáîõ ìîâ íå òàê óæå é áàãàòî (îäíàêîâèìè є ìàéæå âñі ãðàìàòè÷íі ïîíÿòòÿ), âðàõóâàííÿ öüîãî ôàêòó â îáîõ ìîâàõ
âèâіëüíÿє áàãàòî ÷àñó, ÿêèé çà іíøèõ óìîâ âèòðà÷àâñÿ á íà ïîÿñíåííÿ íîâèõ çíàíü
і ôîðìóâàííÿ âіäïîâіäíèõ óìіíü. Öå äàє ìîæëèâіñòü íàäàòè óðîêàì óêðàїíñüêîї
ìîâè ïðàêòè÷íîãî ñïðÿìóâàííÿ. Âіäïðàöüîâóþòüñÿ íàâè÷êè ïðàâèëüíîãî êîðèñòóâàííÿ ñëîâîì ç òî÷êè çîðó îðôîåïії òà ãðàìàòèêè, ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà íàä çáàãà÷åííÿì ñëîâíèêîâîãî çàïàñó ÿê îêðåìèìè ñëîâàìè, òàê і ãðàìàòè÷íèìè êîíñòðóêöіÿìè, óñòàëåíèìè âèðàçàìè, ïðèñëіâ’ÿìè, ïðèêàçêàìè òà їõ äîðå÷íèì âæèâàííÿì ó
ìîâëåííі. Îñîáëèâà óâàãà ìàє íàäàâàòèñÿ ëåêñè÷íіé і ãðàìàòè÷íіé ñïîëó÷óâàíîñòі
ñëіâ, çîêðåìà, ó âèïàäêàõ ðîçáіæíîñòåé ó ðîñіéñüêіé òà óêðàїíñüêіé ìîâàõ (îòêðûòü
äâåðü — âіä÷èíèòè äâåðі, áëàãîäàðþ òåáÿ — äÿêóþ òîáі), âæèâàííþ ïðèéìåííèêіâ, çàéìåííèêіâ, ÿêіñíèõ ïðèêìåòíèêіâ âèùîãî é íàéâèùîãî ñòóïåíіâ, ïðèñëіâíèêіâ (áåç óæèâàííÿ òåðìіíіâ, ïðàêòè÷íî). Âіäïðàöüîâóþòüñÿ óìіííÿ áóäóâàòè ðå÷åííÿ ðіçíèõ òèïіâ, ïîøèðþâàòè їõ, óæèâàòè â ìîâëåííі, ñêëàäàòè òåêñòè ðіçíèõ âèäіâ
ç îðієíòàöієþ íà ñëóõà÷à àáî ÷èòà÷à.

Ôàêòè ìîâíèõ ðîçáіæíîñòåé ïîòðåáóþòü îñîáëèâîї óâàãè, îñêіëüêè çàñâîєííÿ
òàêîãî ìàòåðіàëó ñóïðîâîäæóєòüñÿ іíòåðôåðåíöіéíèì âïëèâîì óìіíü і íàâè÷îê, ÿêі
âæå ñôîðìóâàëèñÿ íà óðîêàõ ðîñіéñüêîї, ùî ïðèçâîäèòü äî ïîìèëîê. Òàêі çíàííÿ é
óìіííÿ òà íàâè÷êè ïîòðåáóþòü êîðåêöії (ïîïðàâêè) âіäïîâіäíî äî çàêîíîìіðíîñòåé
óêðàїíñüêîї ìîâè. Çàçíà÷åíèé ïіäõіä äî îðãàíіçàöії íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó íà óðîêàõ
óêðàїíñüêîї ìîâè çîáîâ’ÿçóє â÷èòåëÿ äîìàãàòèñÿ ìіöíîñòі çíàíü ç ðîñіéñüêîї і çàáåçïå÷åííÿ ïåâíîї âіäñòàíі â ÷àñі (2–3 óðîêè) ìіæ îïðàöþâàííÿì іäåíòè÷íèõ òåì íà
óðîêàõ ðîñіéñüêîї é óêðàїíñüêîї ìîâ.
Ïðàêòè÷íà ñïðÿìîâàíіñòü ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè çóìîâëþє òå,
ùî êîíòðîëþ ïіäëÿãàþòü íå òàê çíàííÿ ç ìîâè, ÿê óìіííÿ ïðàêòè÷íî çàñòîñîâóâàòè
öі çíàííÿ ó ïðîöåñі óñíîãî é ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ.
Ïðàâîïèñ. Ó 3–4 êëàñàõ ó÷íі îïàíîâóþòü åëåìåíòàðíі ïðàâèëà óêðàїíñüêîї
îðôîãðàôії, ó íèõ ôîðìóþòüñÿ âіäïîâіäíі óìіííÿ é íàâè÷êè.
Áіëüøіñòü îðôîãðàôі÷íèõ ïðàâèë óêðàїíñüêîї ìîâè ìàþòü ôîíåòè÷íó îñíîâó,
òîìó їõ çàñâîєííÿ ìàє âіäáóâàòèñÿ ç îïîðîþ íà çíàííÿ ç ôîíåòèêè (â óêðàїíñüêіé
ìîâі çâóê [ö] ì’ÿêèé, òîìó ïіñëÿ íüîãî âæèâàєòüñÿ ì’ÿêèé çíàê) òà óìіííÿ ëіòåðàòóðíîї âèìîâè.
Ïîðіâíÿëüíèé àíàëіç çìіñòó îðôîãðàôі÷íèõ ïðàâèë â îáîõ ìîâàõ äàâ ìîæëèâіñòü
âèçíà÷èòè ïðàâèëà, çìіñò ÿêèõ ïîâíіñòþ çáіãàєòüñÿ â îáîõ ìîâàõ; ïðàâèëà, çìіñò
ÿêèõ çáіãàєòüñÿ ÷àñòêîâî (íàéáіëüøà ãðóïà, ÿêà ìàє ðіçíі âàðіàíòè çáіãó é ðîçáіæíîñòåé), і ïðàâèëà (íåâåëèêà êіëüêіñòü), ùî ðåãóëþþòü íàïèñàííÿ, âëàñòèâі òіëüêè
óêðàїíñüêіé ìîâі. Ìåòîäèêà çàñâîєííÿ êîæíîї ãðóïè òàêèõ ïðàâèë ðіçíà. Íàéñêëàäíіøèìè ç íèõ є ïðàâèëà äðóãîї ãðóïè, îñêіëüêè ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ïðàâîïèñíèõ
óìіíü ó öèõ âèïàäêàõ çàçíàє іíòåðôåðåíöіéíîãî âïëèâó íàâè÷îê ç ðîñіéñüêîї ìîâè,
ùî ïðèçâîäèòü äî ÷èñëåííèõ ïîìèëîê. Òîìó îðôîãðàôі÷íі óìіííÿ ìàþòü ïîñòіéíî
ïіäòðèìóâàòèñÿ øëÿõîì ñèñòåìàòè÷íîãî ïîâòîðåííÿ і âïðàâëÿííÿ ó ïèñüìі (ñëîâíèêîâі ïîÿñíþâàëüíі é ïîïåðåäæóâàëüíі äèêòàíòè, âïðàâè íà êëàñèôіêàöіþ ñëіâ
çà ïðàâèëàìè îðôîãðàôії òîùî). Äëÿ çàïîáіãàííÿ іíòåðôåðåíöії íà åòàïі ïîÿñíåííÿ
ðåêîìåíäóєòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè ïðèéîì âіäêðèòîãî ìіæìîâíîãî çіñòàâëåííÿ òèïó:
ó ðîñіéñüêіé ìîâі — â óêðàїíñüêіé ìîâі. Ïіä ÷àñ ôîðìóâàííÿ îðôîãðàôі÷íèõ óìіíü
ïðîäîâæóєòüñÿ ðîáîòà íàä óäîñêîíàëåííÿì íàâè÷êè âæèâàòè óêðàїíñüêі áóêâè і, è,
å, є, ї, ґ. Âàæëèâî ôîðìóâàòè ãðàôі÷íó é îðôîãðàôі÷íó ïèëüíіñòü ó÷íіâ, âèêîðèñòîâóþ÷è âіäïîâіäíі âіðøîâàíі òåêñòè äëÿ çîðîâèõ і çîðîâî-ñëóõîâèõ äèêòàíòіâ, à
òàêîæ óìіííÿ ñàìîïåðåâіðêè é ñàìîêîíòðîëþ çàïèñàíîãî.
Ïðàâèëà, ÿêі ìàþòü ñêëàäíó àëãîðèòìі÷íó ñòðóêòóðó (íåíàãîëîøåíі å, è, ïîçíà÷åííÿ îäçâіí÷åíèõ ïðèãîëîñíèõ ó ñåðåäèíі ñëіâ (áîðî[ä]áà)), çáіãàþòüñÿ çà çìіñòîì
â îáîõ ìîâàõ, òîìó îñíîâíà óâàãà ìàє çîñåðåäæóâàòèñü íà óìіííі äіÿòè çà ïðàâèëîì
òà íà çáàãà÷åííі ñëîâíèêîâîãî çàïàñó.
Ó 3–4 êëàñàõ ó÷íі ìàþòü çàñâîїòè ñëîâà, âèìîâà і íàïèñàííÿ ÿêèõ íå çáіãàєòüñÿ
â óêðàїíñüêіé і ðîñіéñüêіé ìîâàõ, îäíàê â óêðàїíñüêіé ìîâі íå ðåãóëþєòüñÿ ïåâíèìè
ïðàâèëàìè. Òàêі ñëîâà ïîòðåáóþòü ñèñòåìàòè÷íîãî ââåäåííÿ ó âïðàâè, ÿêі âèêîíóþòüñÿ íà óðîöі. Êðіì òîãî, ç ìåòîþ ïåðåâіðêè ÿêîñòі çàñâîєííÿ їõ ââîäÿòü ó ïåðåâіðíі é êîíòðîëüíі ðîáîòè. Òàêі ñëîâà ïîäàíі ó «Äîäàòêó 2».
Ïóíêòóàöіéíі óìіííÿ (âæèâàííÿ ðîçäіëîâèõ çíàêіâ ó êіíöі ðå÷åííÿ òà âñåðåäèíі ïåðåä à, àëå (ðîñ. íî), à òàêîæ ó ðå÷åííÿõ ç îäíîðіäíèìè ÷ëåíàìè) çáіãàþòüñÿ
â óêðàїíñüêіé і ðîñіéñüêіé ìîâàõ, òîìó ó÷íі çàñòîñîâóþòü óæå ñôîðìîâàíі óìіííÿ
âæèâàòè ðîçäіëîâі çíàêè é ïіä ÷àñ ïèñüìà óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Îñêіëüêè íà óðîêàõ óêðàїíñüêîї ìîâè ôîðìóþòüñÿ âñі âèäè ìîâëåííєâîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ, âàæëèâî, ùîá ó÷èòåëü âіäâîäèâ íåîáõіäíèé ÷àñ íà їõ ðîçâèòîê, íàâ÷àâ ïðàöþâàòè ç äîâіäíèêîâîþ ëіòåðàòóðîþ, ïåðåäóñіì çі ñëîâíèêàìè.

1 КЛАС
Усний курс української мови
105 годин (3 години на тиждень);
резервний час — 2 години

Сфери й теми мовленнєвої діяльності:
 îñîáèñòіñíà (Õòî ÿ? Іãðàøêè, äèòÿ÷і іãðè. Ìîї äðóçі. Çíàéîìñòâî. Ââі÷ëèâіñòü. Ðîäèíà. Ëþäèíà, ÷àñòèíè òіëà (ãіãієíà);
 íàâ÷àëüíà (Øêîëà. Êëàñ. Íàâ÷àííÿ. Øêіëüíå ïðèëàääÿ. Ëі÷áà (äî 10). Êîëüîðè);
 ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà (Äіì (êâàðòèðà). Ìåáëі. Ïîñóä. Їæà. Îäÿã. Âçóòòÿ);
 ïðèðîäà (Ïîðè ðîêó (âіäïîâіäíî äî êàëåíäàðíèõ äàò). Ïîãîäà. Òâàðèííèé ñâіò.
Îõîðîíà ïðèðîäè);
 ñóñïіëüíà (Óêðàїíà — áàãàòîíàöіîíàëüíà äåðæàâà. Äåðæàâíі ñèìâîëè. Óêðàїíñüêà ìîâà — ìîâà óêðàїíñüêîї äåðæàâè. Ìіñòî. Ñåëî. Òðàíñïîðò).

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія
1. Аудіювання
Організація слухової уваги до українського Учень/учениця:
зосереджено слухає мовлення вчителя і
мовлення.
виявляє інтерес до сказаного;
Сприймання на слух і розрізнення:
рядів слів, спільних для російської та укра- розрізняє за фонетичними відмінностями
їнської мов, які відрізняються певними та місцем наголосу слова російської і украфонетичними ознаками: звуками ([р^са] — їнської мов;
[роса], [ч’ай] — [чай]); місцем наголосу (до- розпізнає знайомі та нові слова в реченні,
скà — дîшка, игрóшка — ³грашка);
невеликому тексті та встановлює їх знарозпізнавання знайомих і нових слів у ре- чення з орієнтацію на зміст речення;
ченні й невеликому тексті та встановлення їх значення з орієнтацією на зміст речень.
Сприймання на слух і розуміння:
завдань та інструкцій учителя;
сприйнятих на слух та розпізнавання скоромовок і загадок, віршів; оповідань і казок;
правил гри;
прочитаних учителем або розказаних
ним невеликих віршів, уривків із казок,
оповідань;

Сприймає на слух і розуміє:
завдання й інструкції вчителя;
слухає тексти різних жанрів (вірші, скоромовки, загадки, оповідання, казки) і розрізняє їх;
розуміє, про кого розповідається в тексті,
що розповідається;
виконує дії відповідно до інструкцій та правил гри;
відповідає на тестові запитання за змістом
сприйнятого тексту;

Розвиток оперативної пам’яті: запам’ятовування рядка слів (5–6), 2–4-рядкових віршів, загадок, скоромовок, початку і кінця
тексту

запам’ятовує слова, невеликі вірші, скоромовки, загадки, сприйняті на слух, розрізняє їх, а також початок і кінець тексту,
послідовність розвитку подій у ньому (що
було спочатку і що — потім)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Говоріння
Діалогічне мовлення
Учасники діалогу. Ситуації мовлення. Пра- Учень/учениця:
вила мовленнєвої поведінки, ввічливість.
знає правила мовленнєвої поведінки, слоФормування умінь:
ва ввічливості;
відповідати на запитання вчителя і самим розуміє запитання і відповідає на них, сам
ставити запитання;
(сама) ставить запитання;
відтворювати діалог;
звертатися один до одного і до вчителя, відтворює діалог казкових героїв, правильуживаючи слова-звертання й етикетну но інтонуючи його;
уживає слова-звертання й етикетну лексилексику;
ку під час діалогу;
вступати в діалог і підтримувати його;
відповідати, що зображено на малюн- будує та підтримує діалог, який складаку, ставити запитання за його змістом, ється з 3–4 реплік, враховуючи етикетну
вживаючи питальні слова (хто? що? де? лексику;
коли? звідки? який (-а, -е)? що робить відповідає на запитання за змістом малюнка, самостійно формулює запитання;
(-в, -ла)?);
будувати діалог за змістом ситуативного будує діалог за змістом ситуації, зображеної на ситуативному малюнку;
малюнка, уявною ситуацією;
запитувати, щоб одержати інформацію
про: імена дітей, тата, мами, братика, се- запитує українською мовою, щоб одержастрички, хто з ким дружить, хто в яку гру ти інформацію про когось з однокласників,
грається; де хто живе (на якій вулиці, у батьків, місце помешкання тощо;
якому місті, селі); хто (що) який?, що робить?;
запрошувати до гри (прогулянки, додому вміє запросити, привітати, вживаючи етив гості);
кетні слова та мовленнєві формули;
привітати зі святом, із днем народження
вміє висловити згоду/незгоду, відмову
висловити згоду, відмову, незгоду
Монологічне мовлення
Формування умінь:
розповідати напам’ять скоромовки, вірші,
загадувати загадки;
розповідати за аналогією;
переказувати сприйняті на слух тексти
(невеликі оповідання, казки чи їх уривки);
переповідати правила-інструкції до ігор
та брати участь у них;
будувати зв’язні висловлювання (3–4 речення) на матеріалі малюнків до текстів
та тем, які вивчалися;
розповідати з допомогою вчителя про
себе і свою родину, улюблену іграшку, подругу, друга чи друзів тощо.
Формування словникового запасу учнів у
зв’язку із сферами та темами мовленнєвої
діяльності (засвоює до 8 слів на кожному
уроці)

Учень/учениця:
розповідає напам’ять вірші, скоромовки, загадує загадки;
розповідає за аналогією;
переказує сприйнятий на слух невеликий
текст чи уривок;
вміє переказати правила гри і бере участь
у ній;
складає розповідь (3–4 речення) за змістом
малюнка, спостереженнями;
розповідає про себе, свою родину, друга
(подругу), іграшку, домашню тварину тощо
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ІІ. Мовна лінія (протягом року)
1. Лексичні знання
Учень/учениця:
Засвоєння міжтемної лексики:
знає слова зазначеної тематики та міжтемвказівних слів (ось, це, ця, цей);
прийменників до, біля, під, над, з зі сло- ні слова;
вами-назвами предметів і займенниками; правильно і доречно вживає їх у процесі
особових займенників та їх форм (без ужи- мовлення;
вання термінів) (я, менå, до мåне, ти, тебå,
до тåбе, він, його, до нього, вона, її, до неї,
воно, ми, ви, вони, їх тощо);
присвійних (мій, моя, моє, мої);
питальних (хто? що? який? яка? яке?
скільки? коли? куди? де? що робить (-в,
-ла)?);
слів на позначення дії та місця дії (йти,
бігти, читати, писати і под.; тут, там,
скрізь);
кількості (багато, мало, кілька);
часових відношень (вчора, сьогодні, завтра, торік, минулого року);
ознак предметів за кольором (червоний,
білий), величиною (великий, малий), формою (круглий, довгий), смаком (солодкий, гіркий, смачний);
стверджувальних та заперечних слів
(так, ні, ніколи, згоден, незгоден і под.);
форм звертання до дітей і дорослих.
знає форми звертання;
Засвоєння етикетної лексики (слів вітання й знає й використовує етикетну лексику й
прощання, подяки і вибачення), словесних словесні формули;
формул на вираження побажання, поздоровлення, запрошення, згоди/незгоди.
Розрізнення міжмовних омонімів (гîрод —
горîд, место — місце — місто і под.).
Засвоєння найбільш уживаних слів близьких і протилежних за значенням (синонімів і
антонімів: будинок, хата, дім; сміливий, хоробрий; великий — малий, багато — мало,
довгий — короткий, швидко — повільно).
Засвоєння слів — назв держави, столиці,
державних та народних символів. Засвоєння етнокультурознавчої лексики, народних
висловів

розрізняє значення слів, що є міжмовними
омонімами (без уживання терміна);
знає слова, близькі і протилежні за значенням;

засвоїли слова-назви держави, її столиці,
української народної і державної символіки,
слова на позначення предметів побуту

2. Орфоепічні вміння
Ознайомлення з термінами: наголос,
склад, голосні і приголосні звуки;
дотримання наголосу;
чітка вимова звуків [о], [а] незалежно від
місця наголосу;
тверда вимова звука [ч];
м’яка вимова звука [ц];

Учень/учениця:
розуміє терміни, уживає їх під час відповідей;
дотримується наголосу в словах української мови;
розрізняє звуки російської та української
мов;
правильно вимовляє голосні й приголосні
звуки української мови;
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дзвінка (не оглушена) вимова дзвінких
приголосних (крім [г] у деяких словах у
кінці та середині слів);
вимова нескладового [ў] на місці букви в
після голосних на початку та в кінці складу і перед приголосними (на початку слова): автобус, сказав, вчитель;
вимова фрикативного звука [г] у словах із
цим звуком та закінченнях прикметників
-ого (синього, білого);
вимова звука [ґ] у найуживаніших словах
української мови (ґанок, ґуля, ґудзик, ґедзь,
аґрус, ґелґотати тощо);
вимова африкатів [дж], [дз], [дз]

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

знає слова, у яких вимовляється звук [ґ],
і правильно вимовляє їх;
знає слова, у яких вимовляються африкати
[дж], [дз], [дз]

3. Граматичні вміння (практично)
Практичне вживання кличного відмінка під
час звертання.
Уживання закінчень іменників жіночого
роду -ою, -ею (-єю) та прийменника з: з мамою, з бабусею;
закінчення -і іменників (на місці рос. -е): на
вікні, на столі, на стіні.
Спостереження за змінюванням голосних
[о, е — і] та приголосних [г, к, х — з, ц, с]
в окремих найчастіше уживаних іменниках
під час їх змінювання (стіл — на столі,
рука — у руці, нога — на нозі, сторінка —
на сторінці, дошка — на дошці [досці]) і
вживання таких слів під час побудови словосполучень (рана на нозі, крейда у руці);
закінчення іменників у множині -ах, -ях (Місцевий відмінок з прийменником по): по дорогах, по стежках, по морях;
форма множини у таких слів: син — (мої)
сини, брат — (мої) брати, дерево — (ті)
дерева, двері — (до) дверей, над дверима,
але: листя, колосся (однина): жовте листя, золоте колосся, світле волосся (світлим волоссям);
середній рід слів — назв маленьких істот:
ведмежа, собача, теля, порося;
граматичні форми: нема ведмежати, йду
до телятка, але граюся з цуценям;
родові закінчення прикметників -а, -я, -е, -є
(жіночий і середній рід): золота, синя; золоте, синє;
закінчення -ому (чоловічий і середній рід);
закінчення -і прикметників (Називний відмінок множини);
закінчення -ої, -ій, -ою у прикметниках жіночого роду;

Учень/учениця:
знає форми звертання до дітей і дорослих;
розрізняє граматичні форми слів російської
й української мов;
відповідає на запитання хто? що? з ким?
де?, правильно вживаючи граматичні форми слів — назв предметів;
змінює голосні і приголосні у словах з чергуванням [о — е, і], [г, к, х — з, ц, с] під час
побудови словосполучень з ними;

відповідає на запитання по (на) чому?, правильно вживає форми слів — назв предметів з -ах, -ях (замість рос. -ам, -ям);
уміє правильно вживати форму множини та
однини у зазначених словах;

засвоює слова на позначення назв маленьких істот, розуміє відмінність їх у роді (у рос.
мові — чоловічий рід, в укр. — середній),
правильно вживає їх у мовленні;
правильно вживає початкову форму слів —
назв ознак жіночого і середнього роду;
вживає закінчення -ому (синьому);
уживає закінчення -і (множини) білі, сині;
закінчення -ої, -ій, -ою у словах — назвах
ознак жіночого роду: білої, білій, білою,
квіткою;

Зміст навчального матеріалу
форми особових займенників з прийменниками: я, менå, до мåне, без мåне, зі мною;
ти, тебå, до тåбе, з тобою, без тåбе, у
ньîго; а також присвійних (мій, мого, моє,
мої);
вищий і найвищий ступінь деяких прикметників: гарний — кращий — найкращий, поганий — гірший — найгірший; добрий —
добріший — найдобріший; високий — вищий, низький — нижчий, товстий — товщий;
дієслівні форми ІІІ особи однини -е, -є
(пише, читає), -ить, -їть (ходить, біжить,
стоїть);
дієслівні форми І особи множини -емо,
-ємо, -їмо (пишемо, читаємо, стоїмо);
дієслівні форми ІІІ особи множини -уть,
-ють (пишуть, читають), -ать, -ять (біжать, стоять);
суфікс -в у дієсловах чоловічого роду минулого часу: пішов, сказав, узяв

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
вживає особові займенники у різних формах, розповідаючи про себе або когось із
своїх друзів, а також форми присвійних займенників;
розповідаючи про когось, щось, уживає
форми прикметників вищого і найвищого
ступенів;

розповідаючи про того, хто виконує якусь
дію, правильно вживає українські дієслівні
форми

ІІІ. Соціокультурна лінія
Україна — багатонаціональна держава. Учень/учениця:
Українська мова — державна мова. Київ — знає, що Україна — незалежна держава,
столиця України.
столиця України — Київ, що в Україні живе
багато народів різних національностей, що
українська мова є державною і вивчається
у всіх школах;
Імена найвизначніших українських пись- знає, хто такий Тарас Григорович Шевченко;
менників (Т.Г. Шевченко).
Українські дитячі імена (Михайлик, Іванко, знає особливості українських дитячих імен
Галинка, Марійка). Форми звертання до ді- і форми звертання до дітей і дорослих, вміє
тей і дорослих (Михайлику, Галинко, Маріє звернутися;
Іванівно, Миколо Петровичу).
Етикетна лексика. Уміння розігрувати соціальні ролі (учень — учитель, учень —
бібліотекар, учень — перехожий, учень —
продавець).

уміє встановлювати соціальні контакти
(звернутися, вживаючи етикетну лексику,
подякувати, вибачитися, спитати дозволу,
запросити тощо);

Українська народна культура.
Обереги: рушник, вишиванка, віночок. На- знає українські обереги, рослинні символи,
родні рослинні символи: калина, верба.
українські народні традиції і свята
Традиції і свята: свято Миколая, Василя
(Новий рік), Різдво (колядки, щедрівки), Великдень, (писанки, паска)

2 КЛАС
Початкове навчання читання і письма
105 годин (3 години на тиждень); резервний час — 3 години
(Сфери мовленнєвої діяльності ті ж самі, що і в 1 класі)
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва лінія (протягом року)
1. Аудіювання
Розвиток умінь слухати-розуміти
Учень/учениця:
українське мовлення:
визначає, якою мовою — російською чи
слухання і розрізнення рядів слів, які ма- українською — вимовлено слова, які мають
ють певні фонетичні відмінності в росій- незначні фонетичні відмінності, відрізняській і українській мовах;
ються наголосом тощо;
розпізнавання слів, близьких за значен- визначає у словах близькі, але не однакові
ням, серед групи слів, сприйнятих на слух; звуки в російській та українській мовах;
розрізнення значення слів, що є міжмов- розпізнає і групує близькі за значенням
ними омонімами (неделя — неділя, луна слова;
(месяц) — луна (эхо) і под.)
розрізняє значення слів російської й українслухання слів різних тематичних груп і їх ської мов, що є міжмовними омонімами;
групує слова за темами;
класифікація;
слухання-розпізнавання текстів різних розпізнає тексти різних жанрів, класифікує
жанрів: скоромовок, лічилок, віршів, не- їх;
зосереджено слухає текст і вміє співвіднесвеликих оповідань, казок;
слухання-розуміння віршів, оповідань, ти його малюнком;
визначає про кого, що розповідається; хто
казок, правил проведення ігор тощо;
головні герої; добирає заголовок; розуміє і
Розвиток оперативної пам’яті: запам’ято- виконує правила гри;
вування рядків слів, сприйнятих на слух (до запам’ятовує слова (до 8) і віршовані тек8 та 2–4-рядкових віршів)
сти (до 4 рядків) сприйняті на слух
2. Говоріння
Діалогічне мовлення*
Розвиток умінь:
правильно відповідати на запитання вчителя;
відтворювати діалог під час інсценізації
казок, вступати в рольову гру (за змістом
казки).
вступати в соціальні контакти з однолітками й дорослими (будувати діалог), щоб:
 познайомитися;
 запитати про когось, щось (одержати інформацію);
 запитати дозволу;
 повідомити про своє бажання щось зробити;
 дізнатися, чи є той або інший предмет,
людина;

*

Учень/учениця:
відповідає на запитання у зв’язку з темами,
що вивчаються; сам запитує;
відтворює діалог, вступає в рольову гру;
уміє будувати діалог (4–5 реплік) з однолітками й дорослими, уживаючи етикетну
лексику, слова звертання та мовленнєві
формули у зв’язку з ситуаціями, які передбачають знайомство, одержання певної
інформації, запрошення, привітання зі святом, побажання тощо

Мовленнєві формули для засвоєння подані у Д о д а т к у 1 .
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 дізнатися, де хто живе, де розташований
якийсь заклад (школа, аптека, супермаркет), як проїхати чи пройти;
 запросити когось кудись, відмовитись від
запрошення;
 висловити своє ставлення до когось, чогось;
 привітати зі святом чи днем народження;
 запросити в гості, зустріти гостей
Монологічне мовлення
Розвиток та вдосконалення умінь:
дослівно переказувати прочитаний або
сприйнятий на слух текст чи уривок;
розповідати напам’ять скоромовки, вірші,
загадувати та відгадувати загадки;
розповідати за аналогією до поданого
зразка (прочитаного тексту);
розповідати за змістом малюнка, серією
малюнків, малюнком і опорними словами
тощо;
розповідати про себе, свою родину, дім
(квартиру), подругу (друга);
давати характеристику (опис) когось,
щось

Учень/учениця:
переказує прочитаний або сприйнятий на
слух текст, в тому числі інструкції до ігор;
розповідає напам’ять скоромовки, вірші, загадки;
розповідає за аналогією до поданого зразка, а також за змістом малюнків;

розповідає (3–4 речення) про себе, свою
родину, дім (квартиру);
описує когось, щось (за аналогією)

3. Читання і письмо (букварний період 45 годин*)
Ознайомлення з українським алфавітом (у
порівнянні з російським). Зна ходження букв,
які відрізняються в обох мовах. Ознайомлення з буквами, однаковими за написанням, але різними за звуковим значенням.
Букви Аа, Оо. Чітка вимова звуків, позначених цими буквами. Читання і письмо слів з
такими буквами.
Букви Чч, Щщ. Звукове значення цих букв.
Формування умінь правильної вимови слів
із цими буквами під час читання.
Буква Гг та її звукове значення. Правильна
вимова слів із цією буквою під час читання;
вимова закінчення -ого (синього).
Буква Ґґ та її звукове значення. Читання і
письмо слів із цією буквою.

Учень/учениця:
визначає букви, які пишуться однаково в
обох мовах і мають однакове звукове значення та ті, які розрізняються за звуковим
значенням, а також нові букви;
правильно вимовляє голосні звуки [о], [а] на
місці букв -а, -о у ненаголошених складах у
процесі читання, дотримується наголосу,
списує слова з цими буквами;
твердо вимовляє звуки [ч], [шч] на місці
букв ч, щ у процесі читання, дотримується
наголосу, списує слова з цими буквами;
правильно читає, наголошує та записує
слова з буквою г на початку, в середині та в
кінці слів та закінченні -ого;
вміє писати велику й малу букву Ґґ,
з’єднувати її з іншими (нижнє поєднання),
читає слова з цією буквою й запам’ятовує
їх;
правильно пише велику й малу букву Іі;
вживає букву Іі під час письма (Іван, лінія);
правильно вживає букву и (на місці рос. ы)
у словах, що звучать однаково: син, сир,
риба та ін.;

Буква Іі та її звукове значення. Формування
умінь писати букву, позначати нею звук [і]
у словах типу Іра, Іван, лінія та ін. Читання
слів з буквою Іі.
Буква и. Розрізнення звукового значення
букви и в російській і в українській мовах.
Тверда вимова приголосних перед и під час твердо вимовляє приголосні перед и під
час читання;
* На формування навичок письма відводиться до 15 хвилин на кожному уроці.
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

читання. Читання складів і слів з цією бук- розрізняє букви Є — Э в українській і російській мовах, знає звукове значення букви,
вою, окремих і вжитих у реченнях.
Буква Єє. Звукове значення букви. Розріз- правильно пише і вживає букву є під час
нення букви Є (укр.) і букви Э (рос.) за пер- письма слів, речень;
шими елементами (в українській мові пер- правильно читає слова з буквою є;
ший елемент С).
розрізняє звукове значення букви Ее у
Письмо великої і малої букви та слів із нею. словах української і російської мов, вжиБуква Ее. Розрізнення звукового значення ває букву Ее (на місці рос. э) у словах, що
букви Ее у словах української і російської відрізняються цією буквою (поэт — поет,
мов. Тверда вимова приголосних перед Эмма — Емма);
твердо вимовляє приголосні перед буквою
цією буквою під час читання.
Ее під час читання;
Читання та письмо слів із буквою Ее.
Буква Її. Звукове значення букви. Вимова знає звукове значення букви ї, правильно
слів із кінцевими [й] — [йі]: урожай — уро- пише букву, читає і пише слова з цією буквою;
жаї. Читання слів із буквою ї на початку, в м’яко і злито вимовляє приголосні звуки
середині та в кінці слів.
перед ь у складах з ьо у процесі читання
Письмо букви Її. Зіставлення написання (льон, пеньок); записує слова з ьо (на місці
рос. ё) та йо (Воробьёв — Воробйов);
букв Іі — Її.
Буквосполучення ьо. М’яка вимова при- правильно читає й наголошує слова з
голосних перед о під час читання складів, цими буквосполученнями;
слів. Читання слів із буквосполученням йо,
ьо. Письмо таких слів.
Апостроф. Формування умінь читати слова правильно вимовляє слова з апострофом
з апострофом (окремі і в текстах), уживати під час читання, списує такі слова
апостроф під час письма
4. Розвиток і вдосконалення читацьких умінь та навичок
(післябукварний період 38 годин)
Розвиток умінь:
Учень/учениця:
читати чітко, правильно, свідомо, в міру читає правильно, цілими словами, розуміє
швидко й голосно та розуміти прочитане.
прочитане (поскладово читає багатоскладові слова);
Розвиток умінь орієнтуватися в тексті:
орієнтується в тексті, дотримується
переглядати речення в тексті з метою ви- пауз перед розділовими знаками в середині та в кінці речення;
значення розділових знаків у кінці речень;
інтонувати початок і кінець речення відпо- правильно інтонує початок і кінець речення;
відно до розділових знаків, робити паузи
перед комою всередині речення;
знаходити за завданням учителя уривки та
вибірково читати, знаходити діалоги, опис
героїв тощо.
Розвиток умінь працювати над текстом
(визначати тему й головну думку, ділити
текст (з допомогою вчителя) на частини,
добирати заголовки)

знаходить уривки, вибірково читає діалоги, опис героїв тощо;
визначає тему і головну думку, ділить текст
на частини, добирає заголовки

5. Розвиток умінь і навичок письма (19 годин)
Розвиток навичок писати букви Іі, Єє, Її, Ґґ Учень/учениця:
і вживати їх під час письма.
дотримується вимог до правильного
Розвиток умінь уживати: букви е, є під час оформлення записів у зошиті;
письма; букви ї — й; букви ь перед о (льон, вживає зазначені букви під час запису слів,
синього); писати букву Ґґ, з’єднуючи її з ін- які відрізняються такими буквами у російській і українській мовах;
шими (нижнє поєднання);
правильно вживає апостроф;
уживати апостроф.
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Розвиток умінь: правильно списувати слова, речення, невеликі тексти з дошки і підручника та перевіряти правильність списаного, виправляти помилки.
Розвиток умінь списувати слова, речення,
невеликі тексти (3–4 речення) з голосу вчителя (диктування).
Розвиток зорово-слухової й зорової пам’яті
(зорово-слухові й зорові диктанти).
Формування умінь записувати (на дошці і
в зошитах) самостійно складені речення,
записувати невеликі, колективно складені
тексти 3–4 речення

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
правильно списує з дошки й підручника, перевіряє записане, виправляє помилки;
списує й пише з голосу;
запам’ятовує й записує сприйняті на слух
та зором/лише зором слова й віршовані
рядки (зорово-слухові диктанти: до 10–
12 слів, 2–4 віршовані рядки);
записує на дошці і в зошиті самостійно
складені речення, колективно складені тексти

ІІ. Мовна лінія (протягом року)
1. Лексичні знання
Збагачення й активізація словникового за- Учень/учениця:
пасу, обумовленого темами, визначених у знає слова на теми, визначені програмою,
програмі (засвоєння до 8 слів чи словоспо- й міжтемну лексику, і доречно вживає їх у
лучень за 1 урок).
процесі мовлення;
Засвоєння слів — назв держави, державних знає слова, пов’язані з державою і державсимволів, національностей, їхніх мов: на- ною символікою (держава, Герб, Прапор) а
род, українці, росіяни, українська мова — також слова: батьківщина, народ, українці,
державна мова, російська мова та ін.
росіяни, кримські татари та ін.) і доречно
Закріплення міжтемної лексики. Антоніми й вживає їх;
синоніми. Добір антонімічних пар.
розуміє синоніми і антоніми, добирає та
Засвоєння найуживаніших синонімів і анто- вживає їх у мовленні;
вживає (за допомогою вчителя) сталі нанімів (без уживання термінів).
Ознайомлення зі сталими народними ви- родні вислови під час побудови речень;
словами (хліб-сіль, ласкаво просимо тощо),
а також найбільш уживаними прислів’ями і
приказками.
Засвоєння національно маркованої лек- знає національно марковані слова: хата,
сики (на позначення національного одягу піч, глечик, горщик, рушники, діжка, чобіті взуття, народної символіки (побутової), ки, черевички, вишиванка, капелюх, очіпок,
назв оберегів: віночок (стрічки і квіти), вер- віночок, калина, верба
ба, калина, рушники
2. Фонетичні знання й орфоепічні уміння
Oзнайомлення з термінами: звуки голосні, Учень/учениця:
розуміє терміни і вживає їх під час відповіприголосні, тверді, м’які; склад, наголос;
дей;
Закріплення й удосконалення
орфоепічних умінь:
голосні [о], [а], чітка вимова ненаголошених розрізняє голосні і приголосні, тверді і м’які
голосних звуків [о], [а]: вода, колосок, ка- приголосні звуки, визначає склад, наголос;
правильно вимовляє голосні звуки українштан;
ської мови у процесі мовлення;
твердий звук [ч], вимова твердого приголо- твердо вимовляє звуки [ч] та [шч];
сного звука [ч] та приголосних звуків, що
позначаються буквою щ [шч]: чашка, щука;
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звук [г], вимова фрикативного звука [г] на
початку і всередині слова (голова, магніт)
та у закінченні -ого (чорного, синього);
м’який звук [ц], вимова м’якого приголосного звука [ц]: палець, кінець;
дзвінкі приголосні та чітка вимова їх у кінці
та в середині слова;
відсутність оглушення звука, що позначається буквою в після голосних [а] [о] та у
кінці слів: (а[ў]тобус, во[ў]к, сказа[ў], да[ў]);
вимова пом’якшених приголосних звуків
[ж’], [ш’] перед і: жінка, шість;
вимова м’яких подовжених звуків перед закінченням -я, -ю (життя (-ю), знання (-ю),
змагання (-ю);
вимова твердих приголосних звуків [г], [к], [x]
перед закінченням -и: дороги, руки, вільхи;
вимова м’якого приголосного звука [т] у
дієслівних формах на -уть, -ють, -ать,
-ять; м’якого подовженого приголосного
звука [ц:] у дієсловах на -ться: сміє[ц:]а,
м’якого подовженого звука [с:] у дієсловах
на -шся: сміє[c:]a;
вимова звуків [дж], [дз], [дз]: бджоли, дзвінок, дзьоб;
вимова звука [й] у сполученнях [бйа], [пйа],
[вйа], [мйа], що позначається апострофом:
б’я, п’я, в’я, м’я: голуб’ята, п’ять, в’яз, м’яч

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
вимовляє фрикативний звук [г], у тому числі
й у закінченні -ого;
вимовляє звук [ц’];

чітко, не оглушуючи, вимовляє дзвінкі приголосні та нескладовий [ў];
пом’якшено вимовляє приголосні [ж’], [ш’]
перед [і];
правильно вимовляє м’які подовжені приголосні;
твердо вимовляє звуки [г], [к], [x] перед -и;

правильно вимовляє звуки [т], [ц:а], [с:а] у
дієслівних формах -ть, -ться, -шся;
вимовляє звуки [дж], [дз], [дз];
вимовляє звук [й] на місці апострофа у сполученнях б’я, п’я, в’я, м’я

3. Граматичні уміння
Закріплення й удосконалення
граматичних умінь:
ознайомлення з термінами: речення, крапка, кома, знак питання, знак оклику;
розрізнення граматичних форм слів — різних частин мови у російській і українській
мовах;
уживання вказівних слів цей, ця, це, ці; та,
той, те, ті; особових займенників (без
терміна) він, вона, воно, вони; їх граматичних форм: його, йому, їй, її, їм; мене, тебе,
мені, тобі, зі мною, з тобою під час побудови речень;
уживання прийменників (без уживання
терміна) до, біля, з, під, від, в, у
(у значенні в);

Учень/учениця:
розуміє терміни: речення, крапка, кома,
знак питання, знак оклику;
розрізняє граматичні форми слів російської
й української мов;
правильно вживає вказівні слова та особові займенники у різних граматичних формах
під час говоріння;
вживає прийменники при побудові словосполучень, речень;

правильно вживає форми звертання до одзасвоєння форм звертання (кличний від- нолітків та дорослих;
мінок: Сергійку, Оксанко тощо) та інтонації
речень зі звертанням.
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Практичне ознайомлення з формами іменників (без уживання терміна):
закінчення -і (Давальний та Місцевий відмінки однини): подарунок сестрі, мамі, росте на дереві; чергування приголосних [г, к,
x] на [з, ц, с] перед -і: дошка — на дошці,
дорога — на дорозі; голосні [і–о, і–е] під
час словозміни та словотворення: стіл —
столик, село — сільський (у найуживаніших словах);
закінчення -ою, -ею, -єю: росте над дорогою, думає над задачею, йде з Надією;
закінчення -и у деяких іменниках, ужитих у
називному відмінку множини: сини, брати;
закінчення -а (дерева); -ів (багато звірів);
закінчення -ах (у Місцевому відмінку множини з прийменником по): по дорогах;
іменники, які різняться родом у російській
та українській мовах (тополя, степ, біль)
та числом (двері, листя).
Практичне ознайомлення з формами прикметників (без уживання терміна):
закінчення -а, -я, -е, -є (Називний відмінок
однини прикметників жіночого і середнього
роду);
закінчення -ому у прикметниках чоловічого
і середнього роду (хмари на блакитному
(синьому) небі);
закінчення -ої, -ій, -ою у прикметниках жіночого роду (біля широкої річки, на широкій
річці, з веселою піснею);
закінчення -і у прикметниках множини (високі гори, веселі пісні);
Практичне ознайомлення з формами
дієслів (без уживання термінів):
суфікс -в у дієсловах чоловічого роду минулого часу (не вживаючи термінів) він читав,
говорив; закінчення -е, -є, -ить, -їть (він
пише, читає, ходить, стоїть);
закінчення -емо, -ємо, -имо, -їмо (ми пишемо, читаємо, ходимо, стоїмо)

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
правильно вживає зазначені граматичні
форми слів — назв предметів — під час
діалогічного й монологічного мовлення;
змінює приголосні [г, к, х] і голосних [о, е, і] у
найуживаніших словах і під час усного мовлення, і на письмі;
розрізняє рід подібних у обох мовах іменників;

вживає слова — назви ознак предметів у
різних граматичних формах під час мовлення;

правильно вживає слова — назви дій у різних граматичних формах під час діалогічного й монологічного мовлення
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

ІІІ. Соціокультурна лінія
Закріплення і розширення знань, засвоєних
у 1 класі, про Україну як батьківщину українського і багатьох інших народів, про українську мову як державну, столицю України —
Київ.

знає і розповідає про Україну як багатонаціональну державу, роль української мови як
державної;
знає, що столицею України є Київ, головна
вулиця — Хрещатик, річка — Дніпро;

Державні символи: Прапор, Герб, Гімн.

знає державні символи і вміє розповісти
про них;

Грошова одиниця в Україні — гривня. Зо- знає, що гривня — грошова одиниця в
браження видатних історичних діячів і Україні, що на грошових купюрах зображені
письменників.
письменники й історичні діячі, називає кількох із них;
Тарас Шевченко — видатний поет України.

знає, хто такий Тарас Шевченко, і розповідає його вірші;

Народна культура українців: обереги (хата, знає обереги, звичаї, щедрівки, колядки,
рушники, віночок і стрічки), звичаї (звичай веснянки, розповідає про свята;
зустрічати гостей, колядувати і щедрувати,
розписувати писанки, співати веснянки),
свята (Миколая, Новий рік, Різдво, Великдень).
Етикетна лексика і найуживаніші народні
вислови (словесні формули етикетного характеру;
розігрування соціальних ролей: учень —
учитель, учень — бібліотекар, продавець — покупець, учень — перехожий і т. п.)

знає етикетну лексику і вміє використовувати її;
встановлює соціальні контакти у ході розігрування різноманітних ролей на навчальну, соціально-побутову тематику, правильно використовує слово гривня у зв’язку
з ціною товару (у магазині) (одна гривня,
2–4 гривні, 5–10 гривень)

3 КЛАС
Відомості з мови і правопису
70 годин (2 години на тиждень); резервний час — 2 години

Сфери мовленнєвої діяльності:
 îñîáèñòіñíà (ß, ìîї äðóçі. Çíàéîìñòâî. Äðóæáà. Ðîäèíà);
 íàâ÷àëüíà (Êëàñíèé êîëåêòèâ. Óðîê. Áіáëіîòåêà);
 ñîöіàëüíî-ïîáóòîâà (Äіì (êâàðòèðà). Ìàãàçèíè. Їäàëüíÿ (øêіëüíà). Êàâ’ÿðíÿ.
Íàðîäíі çâè÷àї, ñâÿòà, îáðÿäè);
 ïðèðîäà (Ïîðè ðîêó. Ïîãîäà. Äîáà. Ðîñëèííèé і òâàðèííèé ñâіò);
 ïðîôåñіéíà (Ïðîôåñії áàòüêіâ òà çíàéîìèõ);
 ñóñïіëüíà (Óêðàїíà. Äåðæàâíі ñèìâîëè. Ãðîøîâà îäèíèöÿ. Ìіñòî. Ñåëî. Òðàíñïîðò. Åêñêóðñії. Òåàòð).
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва діяльність (протягом року)
1. Розвиток аудіативних умінь
Розрізнення слів російської й української Учень/учениця:
мов, які мають спільне лексичне значення, розрізняє слова української і російської
мов;
але деякі відмінності у вимові.
Сприймання та розуміння з першого разу, сприймає і розуміє завдання та інструкції,
в окремих випадках з другого, зміст усних які дає вчитель;
завдань учителя, інструкцій до вправ тощо. розуміє лексичне значення слів, класифіСлухання рядів слів, розрізнення і їх класи- кує їх;
фікація за певними ознаками (тематичними, лексичними, орфографічними, граматичними та ін.).
Виховання уваги до неправильно вимовле- помічає і виправляє помилки у власному
них звуків, неправильно вжитих слів (росія- мовленні і однокласників;
нізмів), закінчень, перекручених слів тощо.
Визначення слів із орфограмами у сприйня- визначає на слух слова з орфограмами;
тих на слух реченнях, текстах.
Розрізнення за інтонацією розповідних, пи- розрізняє розповідні, питальні, окличні речення;
тальних, окличних речень.
Сприймання й розуміння з першого разу на розуміє зміст текстів, сприйнятих на слух,
слух змісту невеликих текстів.
відповідає на тестові запитання за їх змістом;
Визначення в текстах, сприйнятих на слух, визначає образні слова і вирази, слова з
образних слів, синонімів й антонімів, слів, експресивними суфіксами, переносним
ужитих у переносному значенні, спорідне- значенням тощо;
них слів, слів з експресивними суфіксами
тощо.
Визначення теми й основної думки сприй- визначає тему й основну думку тексту, понятого на слух тексту, послідовності зобра- слідовність зображених подій, явищ тощо;
жених подій.
Розрізнення в текстах, сприйнятих на слух, розрізняє в тексті діалог (розмова двох) і
діалогу і монологу (без уживання термінів) монолог
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Говоріння* (7 годин)
Повторення та закріплення умінь, що фор- Учень/учениця:
правильно вимовляє звуки української
мувалися у 2 класі.
мови;
Культура усного мовлення. Закріплення ввічливо звертається до дорослих й одноумінь літературної вимови, форм звертання літків;
до однолітків і дорослих, етикетної лексики. вживає етикетну лексику;
Інтонація мовлення, темп, сила голосу (на вибирає потрібний тон, силу голосу, темп
матеріалі скоромовок, віршів, казок, опра- мовлення;
вступає в діалог і підтримує його;
цьованих у 2 класі); умінь вести діалог.
Розвиток умінь говоріння у зв’язку зі сфера- правильно інтонує речення (репліки) у проми мовленнєвої діяльності
цесі усного мовлення;
Складання запитань і відповідей за змістом запитує й відповідає на запитання, поястекстів, малюнків тощо. Пояснення значень нює значення слів;
слів.
Розвиток умінь встановлювати соціальні вступає в соціальні контакти, розпочинає
контакти: вести діалог у зв’язку з ситуаціями, діалог і підтримує його;
що виникають у класі, та уявними (на вулиці,
у транспорті, в магазині, аптеці, бібліотеці
тощо), а також за ситуативними малюнками.
Дослівне й вибіркове переказування неве- переказує дослівно і вибірково (уривки) неликих текстів, сприйнятих на слух чи про- великі тексти, сприйняті на слух чи прочичитаних самостійно.
тані;
Формування умінь розповідати за окремим розповідає за окремим малюнком чи серією
малюнком і серією, ситуацією (розповідь, малюнків, за ситуацією в класі;
опис, міркування), а також розповідати про розповідає про себе, свою родину, друзів
себе, свою родину, подругу чи друга
тощо
3. Читання (на уроках мови)
Читання вголос та мовчки художніх, науково-популярних та навчальних текстів (завдань, приміток, словників, таблиць, опорних схем) і розуміння їх.
Розвиток умінь:
читати мовчки й розуміти прочитане завдання, інструкцію, схему, текст вправи;
читаючи мовчки, швидко знаходити «зайві»
слова в логічному ряду, групувати слова за
певними ознаками;
читати речення тексту без розділових знаків, здогадуючись (за змістом), які це речення за інтонацією, встановлювати межі
речень та правильно інтонувати їх;
читаючи мовчки, знаходити в тексті слова
з орфограмами, синоніми й антоніми, споріднені й багатозначні слова тощо, речення
відповідного типу;
доповнювати прочитане речення словами
відповідно до змісту; читаючи, змінювати
слова, подані в дужках, замінювати слова
синонімами чи антонімами тощо.
*

Учень/учениця:
читає мовчки і вголос художні та навчальні
тексти і розуміє завдання, інструкції, схеми;
класифікує слова за певними ознаками;
встановлює межі речень та правильно інтонує їх;
знаходить у тексті слова з орфограмами,
синоніми й антоніми, споріднені й багатозначні слова тощо;
читає речення тексту без розділових знаків; визначає речення, різні за інтонацією і
метою висловлювання, правильно інтонує
їх;

доповнює прочитане речення, вживає слова у потрібній граматичній формі, замінює
окремі слова синонімами чи антонімами;

Мовленнєві формули для засвоєння подані у Д о д а т к у 1 .
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4. Письмо. Техніка письма й культура оформлення записів у зошиті
Культура писемного мовлення. Вимоги до Учень/учениця:
ведення зошитів, культури записів.
знає вимоги до ведення зошитів і культури
Повторення рукописних букв Іі, Єє, Її, Ґґ. записів і застосовує знання й уміння, щодо
Письмо слів з буквами і, и, е, є, ґ, ьо, апо- культури записів;
строфом, ужитими окремо і в реченнях.
вживає букви и, Іі, Ее, Єє, Її, Ґґ, ьо, апостроф
Удосконалення вмінь списувати тексти про- під час письма;
зові й віршовані з різними розділовими зна- списує прозові й віршовані тексти без проками, діалогом та правильно розміщувати пусків і заміни букв українського алфавіту
їх на сторінці зошита.
російським, дотримується культури запису;
Записувати з пам’яті (зорові диктанти), з го- записує з пам’яті та з голосу вчителя;
лосу вчителя (53–55 слів).
Розвиток швидкості письма. Письмо під ра- списує, дотримуючись вимог до швидкості
письма
хунок
5. Розвиток письмового мовлення (6 годин)
Формування умінь самостійно записувати
слова з вивченими буквами, що є іменами
дітей чи дорослих, назвами продемонстрованих предметів, малюнків;
складати й записувати речення за малюнком, опорними словами, на задану тему
тощо;
формулювати й записувати запитання за
змістом тексту, малюнка, а також відповіді
на запитання;
відновлювати деформований текст і записувати його;
колективно записувати переказ (на дошці і
в зошитах);
записувати (на дошці і в зошитах) колективно складений текст за поданим чи колективно складеним планом, малюнком і
заголовком, малюнком і поданим планом,
малюнком і опорними словами тощо;
удосконалювати текст: знаходити слова,
що повторюються, і замінювати їх синонімами та іншими словами

самостійно записує імена дітей та дорослих, слова — назви предметів;
складає і записує речення за малюнком,
опорними словами, на задану тему;
формулює й записує запитання за змістом
тексту, малюнка та відповіді на них;
відновлює деформований текст;
колективно записує переказ;
складає і записує текст за колективно складеним планом, малюнком і заголовком, малюнком і опорними словами;

удосконалює (редагує) створений чи поданий текст

II. Мовна лінія
1. Звуки і букви. Норми літературної вимови та правопису (20 годин)
Розвиток уявлень про різноманітність мов,
українську і російську мови як споріднені,
спільне й відмінне в них (на прикладах лексики, вимови, алфавіту тощо), українську
мову як державну.
Відомості з мови й правопису.
Повторення й активізація знань про речення, розділові знаки в кінці речень, їх інтонування та текст як групу речень, пов’язаних
між собою одним змістом (темою) і логічно.
Звуки слова. Норми вимови. Правопис.

Учень/учениця:
знає, що у світі існує багато мов, що українська мова є державною мовою, що українська і російська — споріднені мови;
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Позначення звуків на письмі буквами. Український алфавіт. Уміння швидко відшукувати
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знає український алфавіт, вміє позначити
звуки відповідними буквами;
уміє користуватися словником;

знає терміни: голосний звук, приголосний
звук, склад, наголос;
позначає голосні звуки, знає про відмінності у їх позначенні в українській та в російській мовах;
правильно вживає букви і, и, е, є, ї під час
письма;
Наголос. Ознайомлення зі словами, у яких знає слова, наголос у яких не збігається в
наголос не збігається в українській і росій- російській та українській мовах; правильно
ській мовах (дîшка, топîля, дрîва). Розви- наголошує такі слова;
ток умінь правильно наголошувати такі.
правильно вимовляє і позначає на письмі
Приголосні звуки і позначення їх буквами.
зазначені приголосні звуки;
Звуки [г] і [ґ], позначення їх буквами г, ґ.
правильно вимовляє звуки [г], [ґ ] і позначає
їх на письмі;
Тверді і м’які приголосні звуки. Удосконален- розрізняє тверді і м’які приголосні;
ня навичок твердої вимови звуків [ч], [шч] та диференціює тверді і м’які приголосні в ро[б], [п], [в], [м], [ф], [р] (у кінці слів).
сійській та українській мовах;
правильно вимовляє звуки [ч], [шч] та [б],
[п], [в], [м], [ф], [р] у кінці слів;
Розвиток умінь правильно вимовляти звук м’яко вимовляє звук [ц] і використовує
[ц]. Уживання м’якого знака для позначен- м’який знак на позначення м’якості звука
ня м’якості звука [ц] і його відсутність після [ц] у кінці слів;
букв, що позначають тверді приголосні звуки не вживає на письмі ь після твердих б, п, в,
б, п, в, м, ф та р (у кінці слова), ж, ч, ш.
м, ф та р (у кінці слова), а також ж, ч, ш;
Використання м’якого знака для позначення робить звуковий аналіз слів та вживає ь
м’якості приголосних звуків перед голосним для позначення м’якості приголосних перед
[о]. Розвиток умінь робити звуковий аналіз о; правильно переносить слова з м’яким
слів з ь перед о та правильно писати їх, пе- знаком перед о;
реносити з рядка в рядок.
Вимова і письмо слів із буквосполученням правильно вимовляє і пише слова з букйо. Звуковий аналіз таких слів. Перенос їх з восполученням йо, робить звуковий аналіз
рядка в рядок.
таких слів; розуміє, що буквосполучення
йо становить склад, який при переносі слів
розривати не можна;
Подовження м’яких приголосних звуків і по- правильно вимовляє подовжені м’які призначення цього явища на письмі. Уміння голосні і позначає їх на письмі двома букправильно вимовляти й писати слова з по- вами;
довженими приголосними, переносити їх з
рядка в рядок.
Пом’якшення твердих приголосних звуків пе- вимовляє тверді приголосні перед [и], зоред голосним [і]. Розвиток умінь вимовляти, крема у граматичних формах (руки, дорослухати й чути пом’якшені звуки. Вживання ги), та пом’якшені перед і (жінка, шість);
букв и, і після г, к, х та ж, ч, ш, щ. Уміння вживає на письмі після букв на позначення
правильно вимовляти й писати слова з ними, пом’якшених та твердих приголосних букви
орієнтуючись на вимову.
і, и, орієнтуючись на вимову;
Апостроф. Розвиток умінь вживати апо- робить звуковий аналіз слів з апострофом,
строф після букв б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, вживає апостроф на позначення звука [й]
*

Слова, вимову і написання яких учні мають запам’ятати, подано у Д о д а т к у 2 .
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ї, що позначають два звуки, переносити сло- перед [а, о, у, і], що на письмі позначаються
буквами я, ю, є, ї.
ва з апострофом.
Робота з орфографічним словником. Форму- знаходить в орфографічному словнику повання умінь користуватися ним для перевір- трібне слово
ки написання слів
2. Слово*. Номінативне та лексичне значення слова (10 годин)
Слова, що називають предмети, їхні ознаки,
дії*. Складання рядів слів, за цими ознаками.
Збагачення мовлення учнів такими словами.
Слова, що служать для зв’язку з іншими:
прийменники під, над, з, біля (кого), в (у),
на, сполучники (і, а, але, що, щоб) (без використання термінів).
Формування умінь вживати їх для зв’язку
слів під час побудови речень.
Робота з перекладним українсько-російським словником.
Спостереження за лексичним значенням
слова.
Розрізнення слів, близьких за звучанням,
але різних за значенням у російській та
українській мовах.
Спостереження за мотивованим значенням
слова. Походження деяких слів, назв міст,
імен.

Учень/учениця:
знає, що в кожній мові назви предметів, їхні
ознак, дій, кількості тощо названо словом
(складає ряди таких слів), знає слова, які
служать для зв’язку з іншими; вживає такі
слова для зв’язку з іншими у реченні;
вміє знайти потрібне слово в перекладному словнику, щоб довідатися про його значення;
пояснює лексичне значення слів;
розрізняє значення схожих за звучанням,
але різних за значенням слів української і
російської мов (луна — эхо, чоловік — муж,
місто — гîрод, горîд — огород);
знає, чому слово так називається (слова,
значення яких умотивоване: підберезовик,
підвіконня); знає про походження деяких
слів;
розрізняє слова, які мають одне значення,
і багатозначні;
добирає синоніми й антоніми самостійно і
за допомогою словників;
складає ряди синонімів; добирає з ряду синонімів найбільш влучний;
добирає антонімічні пари;

Спостереження за випадками багатозначності слова.
Слова, близькі за значенням (синоніми).
Розвиток умінь самостійно добирати слова,
близькі за значенням, із групи поданих слів,
складати ряди синонімів (3–4 слів).
Слова, протилежні за значенням (антоніми). Добір антонімічних пар.
Словники синонімів і антонімів, перекладні користується словниками (тлумачним, синонімів і антонімів) при доборі синонімів чи
та тлумачні словники
антонімів для з’ясування значення слова
3. Будова слова. Правопис (17 годин)
Засвоєння термінів: основа слова, закін- Учень/учениця:
чення, корінь, префікс, суфікс, споріднені знає і вживає терміни: основа слова, закінчення, корінь, префікс, суфікс, споріднені
(однокорінні) слова.
(однокорінні) слова;
Основа слова і закінчення (форма слова). визначає основу і закінчення; змінює закінЇх графічне позначення. Роль закінчень у чення слова у зв’язку з іншим;
слові. Змінювання закінчень у зв’язку з за- розрізняє закінчення у подібних словах
питаннями (на прикладі словосполучень). української і російської мов;
Залежність закінчень від твердості-м’якості
кінцевого приголосного (школа — школою,
земля — землею). Розрізнення подібних
закінчень у словах української і російської
мов.
визначає корінь слова;
Корінь слова і його графічне позначення.
*

Слова, вимови і написання яких учні мають запам’ятати, подано у Д о д а т к у 2 .
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Споріднені слова. Розвиток умінь добирати
їх, групувати (за спорідненістю). Розвиток
умінь розрізняти споріднені слова і слова,
близькі за значенням (синоніми), форму
слова й споріднені слова.
Спостереження за чергуванням голосних і
приголосних звуків у корені слова. Розвиток умінь змінювати звуки [о, е — і] та [г, к, х]
на [з, ц, с] при словозміні і словотворенні.

добирає споріднені слова;
розрізняє споріднені слова і слова, близькі за значенням; форму слова і споріднені
слова;

Розповідне, питальне, спонукальне, окличне речення; крапка, кома, знак питання,
знак оклику; підмет, присудок, другорядні
члени. Ознайомлення з термінами та їх засвоєння.
Види речень за метою висловлювання (і за
інтонацією). Звертання в спонукальних реченнях. Кома при звертанні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень залежно
від інтонації.

Учень/учениця:
володіє термінами: речення, розповідне,
питальне, спонукальне, окличне речення;
крапка, кома, знак питання, знак оклику;
підмет, присудок, другорядні члени;
уживає речення, різні за метою висловлювання й інтонацією в усному монологічному
мовленні і правильно оформляє їх на письмі;

знає про чергуванням кінцевих звуків основи [г, к, х — з, ц, с] та [о, е — і] в корені при
зміні слів і словотворення;
змінює зазначені звуки (голосні і приголосні) при словозміні та словотворенні;
Складові основи: корінь, префікс, суфікс і їх визначає корінь, префікс і суфікс у словах;
графічне позначення.
Суфікс. Спостереження за зміною значення розуміє і пояснює відтінки та нове значенчи відтінків у значенні, яких надають суфік- ня, яке надають суфікси словам (продаваси: продавати — продавець, дівчина — ді- ти — продавець);
вчинка. Суфікси пестливості, ласкавості утворює споріднені слова за допомогою
-еньк-, -есеньк-, -ісіньк- та згрубілості -езн-, суфіксів;
-енн-, -ище- (величезний, страшенний, правильно вимовляє і пише слова із суфіквовчище). Творення споріднених слів за до- сми;
помогою суфіксів. Розвиток умінь правиль- правильно наголошує та записує слова з
но вимовляти й писати суфікси: -ець-, -ськ-, суфіксами -еньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-: малåнь-зьк-, -цьк-. Правильне наголошування слів кий, український, російський;
з суфіксом -еньк- (малåнький) і суфіксами
-ськ-, -цьк-, -зьк-.
Префікс. Спостереження за роллю префік- розуміє і пояснює значення слів, які надасів у словах. Творення споріднених слів за ють їм префікси;
допомогою префіксів. Увага до їх значення. утворює споріднені слова за допомогою
префіксів;
Правопис префіксів роз-, без-, з-(с-).
правильно пише префікси роз-, без-, з-(с-);
Апостроф після префіксів.
вживає апостроф після префіксів перед я,
ю, є, ї;
Розрізнення однозвучних префіксів та при- розрізняє однозвучні префікси і прийменйменників (практично).
ники;
Правопис голосних і приголосних у корені розпізнає ненаголошені [е], [и] в корені, дослова: ненаголошені голосні звуки [е], [и].
бирає перевірні з ряду споріднених слів й
правильно пише такі слова;
розпізнає глухі та дзвінкі приголосні; правильно вимовляє слова із дзвінкими приголосними; перевіряє написання одзвінчених
шляхом зміни слова під час письма;
Правопис слів типу сонце, серце, чесний.
розрізняє написання слів зі спрощенням
приголосних у російській та українській мовах, правильно пише такі слова;
Правопис слів типу клас, група, колектив
записує слова без подвоєння, орієнтуючись на вимову
Синтаксичні відомості. Пунктуація (16 годин)
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Речення-репліки. Стверджувальні й запе- уживає речення-репліки, стверджувальні й
речні слова-речення (Так. Ні.), спостере- заперечні слова (так, ні) в діалогах;
ження за вживанням таких речень у діалозі.
Розвиток умінь вживати речення, різні за вживає речення, різні за метою висловлюметою висловлювання й інтонацією, щоб вання з комунікативною метою;
розповісти, одержати інформацію про когось,
щось, місце, час дії, спонукати когось до якоїсь дії, вживання речень-реплік у діалогах.
Розвиток умінь будувати речення різних будує речення, вживаючи сталі народні вивидів з уживанням сталих народних виразів рази;
(фразеологізмів).
Головні (підмет і присудок) та другорядні
члени речення (без засвоєння термінів). визначає головні члени речення;
Речення, що складаються тільки з головних
членів (непоширені). Формування умінь складає і поширює речення тощо;
складати такі речення й поширювати їх.
Ознайомлення зі складним реченням. Уміння будувати складні речення з двох про- будує складні речення (з двох простих) за
стих за зразком, графічною схемою тощо, поданим зразком, схемою, вживаючи сповживати сполучники і, що, щоб, який (-а, -е), лучники, ставлячи коми перед ними (крім і)
бо. Кома перед сполучниками (крім і, якщо
він не повторюється)
Текст
Активізація знань про текст та його структуру, тему та основну думку, добір заголовка.
Спостереження за способами зв’язку між
реченнями. Уміння використовувати їх у
процесі складання власних текстів.

Учень/учениця:
знає основні ознаки тексту;
визначає тему й основну думку тексту, добирає заголовок;
відновлює деформований текст;
визначає способи зв’язку між реченнями
тексту;
будує текст, використовуючи набуті знання;
Поділ тексту на логічно завершені частини. ділить текст на логічно завершені частини,
складає план тексту;
Абзац. Структура і план тексту.
Типи текстів (розповідь, опис, міркування). розрізняє тексти-розповіді, описи, міркування, знає, як розпочинається вступ у текОсобливості їх будови.
сті-описі і як закінчується такий текст;
складає тексти різних типів;

Спостереження за оформленням на письмі визначає в тексті діалог;
тексту з діалогом. Уміння правильно спису- списує тексти з діалогом;
вати такі тексти.
Колективне складання текстів різних типів колективно складає тексти різних типів
(усно й письмово) за опорними словами,
малюнками, даним початком і т. п.
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ІІІ. Соціокультурна лінія
Повторення в кінці року
Закріплення і розширення знань, одержаних у 2 класі: про Україну як незалежну багатонаціональну державу, її державні символи, про Київ — столицю України, її розташування на Дніпрі.

Учень/учениця:
знає, що Україна — багатонаціональна держава, що столиця України — Київ;
знає державні символи: Герб, Прапор, знає
Гімн напам’ять;

Гривня — грошова одиниця України. Зо- знає грошову одиницю в Україні, називає
браження на гривні видатних діячів історії деяких історичних осіб і письменників;
і письменників.
узгоджує слово гривня зі словами-назвами
кількості (1 гривня, 2 гривні, 5, 10, 20 гривень);
знає народні символи, обереги й розповідає про них;
Визначні українські письменники — Тарас знає імена українських письменників;
Шевченко, Леся Українка.
Українська культура: народні символи та знає шанобливу форму звертання в Україобереги, пошана батьків, шаноблива фор- ні до батьків і до дорослих і вміє саме так
звертатися до них;
ма звертання.
Народні звичаї, зустріч Різдва, страви, колядки, щедрівки, Великдень, писанки і писанкарство, закликання весни, обрядове печиво,
веснянки. Українські дитячі ігри-співанки.

знає народні звичаї зустрічати Різдво, Новий рік, засівання, щедрівки, колядки;
знає, як закликають весну, веснянки, дитячі
ігри навесні;

Етикетна лексика, словесні форми на вира- вживає етикетну лексику і словесні формули
ження привітання й прощання, побажання, на вираження привітання, прощання, подядоброзичливості.
ки, вибачення, прохання, побажання тощо;
Встановлення соціальних контактів з однолітками й дорослими у зв’язку з різними
життєвими обставинами (на пошті, у магазині, бібліотеці, на вулиці, у транспорті тощо)

вміє встановлювати соціальні контакти:
(розігрувати ролі) учень — учень, учень —
учитель, учень — бібліотекар, учень —
перехожий, продавець — покупець

4 КЛАС
Відомості з мови і правопису
70 годин (2 години на тиждень); резервний час — 2 години
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

І. Мовленнєва діяльність (протягом року)
1. Аудіативні уміння
Розвиток умінь слухати-розуміти україн- Учень/учениця:
ське мовлення, помічати неправильно ви- зосереджено слухає українське мовлення,
мовлені звуки, слова, виправляти їх у влас- помічає неправильно вимовлені слова, виправляє помилки;
ному мовленні та в однокласників.
Сприймання і розуміння з одного прослухо- розуміє зміст завдань, текстів з одного провування змісту інструкцій, завдань, текстів. слуховування;
Розпізнавання в текстах, сприйнятих на розпізнає в текстах образні слова, й наслух, образних слів, народних висловів, родні вислови, синоніми й антоніми, слова,
синонімів і антонів та слів, ужитих у пере- вжиті у переносному значенні;
носному значенні.
Розпізнавання сприйнятих на слух речень, розпізнає на слух речення, різні за метою
різних за метою висловлювання, інтонаці- висловлювання й за інтонацією, з однорідними членами;
єю, з однорідними членами, звертанням.
розпізнає речення зі звертаннями, місце
звертання в реченні;
Визначення теми й основної думки у сприй- визначає в тексті, сприйнятому на слух,
нятих на слух текстах (з одного прочиту- тему й основну думку;
вання).
Розпізнавання на слух слів — різних частин розпізнає у сприйнятих на слух реченнях
слова, що належать до різних частин мови;
мови.
Розрізнення закінчень у подібних лексемах розрізняє закінчення у подібних лексемах
російської та української мов (на дереве — російської та української мов
на дереві, над землёй — над землею)
2. Говоріння (6 годин)
Розвиток умінь відтворювати та будувати
діалог на основі сприйнятого на слух чи
прочитаного тексту, а також створеної в
класі реальної чи уявної ситуації мовлення
(5–6 реплік на кожного).
Мовленнєвий етикет та прийняті в українців
словесні формули* на вираження радості,
здивування, побажання, ствердження чогось чи заперечення, сумніву, припущення,
одержання дозволу тощо.
Вживання мовленнєвих формул, щоб передати своє ставлення до почутого чи висловленого в процесі діалогу.
Найуживаніші народні вислови.

*

Див.: Д о д а т о к 1 .

Учень/учениця:
уміє відтворити діалог; будує діалог за
змістом тексту і за уявною чи створеною в
класі ситуацією;
знає правила українського мовленнєвого
етикету й етикетну лексику;

використовує мовленнєві формули, будуючи діалоги за створеними ситуаціями
щоб: висловити своє ставлення до почутого; уточнити почуте, висловити припущення, здивування, недовіру; висловити підтвердження, згоду/незгоду, заперечення,
задоволення/незадоволення і т. д.;
використовує у процесі мовлення найуживаніші народні вислови;

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Зміст навчального матеріалу

використовує терміни під час відповіді на
запитання з мови;
самостійно виправляє допущені у мовленні власні помилки та помилки однокласників;
переказує текст дослівно чи вибірково;

Українська термінологічна лексика.

Уживання та виправлення неправильно вимовлених чи вжитих слів у процесі власного
мовлення та мовлення своїх однокласників;
переказування тексту чи епізоду з тексту за
завданням учителя;
розповідати за малюнком, опорними слова- складає усно тексти за завданням учителя,
ми, малюнком і колективно складеним пла- малюнком, опорними словами тощо
ном, даним початком тощо
3. Читання
Учень/учениця:
Розвиток умінь:
читає вголос і розуміє прочитане;
читати вголос тексти різних жанрів;
читати мовчки й орієнтуватися в навчаль- читає мовчки, знаходить потрібне завданних текстах: назві параграфів, завданнях, ня чи вправу в підручнику, словничок, притекстах вправ, зразках, примітках, пояс- мітку, зразок і т. п.;
неннях, довідниках, словничках;
читати вибірково і групувати слова за читає і групує слова за лексичними, грамалексичними, граматичними чи орфогра- тичними чи орфографічними ознаками;
фічними ознаками, знаходити зайві сло- знаходить зайві слова в логічному ряду;
ва в логічному ряду;
читати вголос, правильно інтонувати ре- правильно інтонує речення під час читання
вголос;
чення, зокрема з однорідними членами;
читати речення тексту, додаючи чи змі- дочитує закінчення чи змінює їх, додає
нюючи закінчення, вставляючи або замі- пропущені слова чи замінює їх
нюючи слова відповідно до поставлених
завдань з мови
4. Письмо
Техніка письма й культура оформлення за- Учень/учениця:
писів у зошитах.
застосовує вміння з техніки письма й кульЗастосування умінь з російської мови, тури оформлення записів у зошитах
що стосуються техніки письма й культури
оформлення записів, на сторінці зошита з
української мови
Писемне мовлення (7 годин)
Розвиток умінь:
підписувати зошит, ім’я, прізвище у родовому відмінку (без уживання терміну);
складати й записувати речення, різні за
метою висловлювання й інтонацією, речення з однорідними членами;
складати й записувати під керівництвом
учителя тексти різних типів (6–7 речень)
за малюнком, опорними словами, планом, спостереженнями тощо;
складати й записувати переказ (на дошці
і в зошитах);
писати оголошення, привітання, записку,
лист (колективно і самостійно)

Учень/учениця:
правильно підписує свій зошит;
складає і записує речення, різні за метою
висловлювання, речення з однорідними
членами;
складає і записує тексти різних типів за малюнком, опорними словами, планом тощо;
складає і записує переказ;
уміє написати оголошення, привітання, записку, лист, СМС-ку товаришеві (подрузі),
татові, мамі;

Зміст навчального матеріалу
удосконалювати записаний текст, замінювати слова, що повторюються, синонімами, займенниками тощо;
списувати слова, речення, тексти з дошки, підручника; писати з голосу (словникові, вибіркові текстові диктанти, а також
зорові, зорово-слухові диктанти)

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
удосконалює власний текст;
списує без помилок;
пише різні види диктантів, дотримуючись
правил правопису

ІІ. Відомості з мови і правопису
Повторення, закріплення знань та умінь з мови і правопису,
засвоєних у 3 класі (6 годин)
Норми української літературної вимови;
вживання букв і, и, е, є, ї, ґ; вживання м’якого
знака; вживання апострофа;
вживання на письмі ь, у тому числі й перед
о, після ц (у кінці слів) і відсутність ь після
губних та шиплячих;

Учень/учениця:
знає норми української літературної вимови;
вживає під час письма букви українського
алфавіту;
вживає м’який знак для позначення м’якості
звука [ц], не вживає після букв б, п, в, м, ф,
р та ж, ч, ш у кінці слів;
вживання м’якого знака у суфіксах -ськ-, правильно вимовляє і пише слова із суфік-цьк-;
сами -ськ-, -цьк-;
вживання на письмі апострофа;
вживає апостроф на позначення звука [й]
позначення на письмі подовжених м’яких (після твердих приголосних) у корені й пісприголосних двома буквами;
ля префіксів;
правопис слів типу клас, група, сонце, сер- правильно позначає на письмі м’які подоце;
вжені звуки;
спрощення у групах приголосних;
правильно пише слова, у яких в українській
мові букви не подвоюються типу (клас,
каса); та слова зі спрощеними приголосними сонце, серце;
написання ненаголошених е, и в корені сло- правильно пише слова з ненаголошеними
е, и.
ва
1. Текст (6 годин)
Актуалізація і розширення знань про текст
та його структуру.
Визначення теми та основної думки тексту.
Заголовок. Спостереження за вживанням
слів це, той, він (вона, воно), там, тоді для
зв’язку між реченнями тексту.
Поділ тексту на логічно завершені частини.
Абзац. План тексту.
Типи текстів (розповідь, опис, текстміркування). Особливості їх будови. Переказування текстів різних типів (усно). Колективне складання і запис текстів міркувань
на правописні теми, про характер і вчинки
героя прочитаного твору тощо.
Діалог як вид тексту.
Розвиток умінь складати тексти (усно й на
письмі) різних типів за опорними словами,
словами й малюнком, малюнком і планом,
даним початком і малюнком тощо

Учень/учениця:
знає, що таке текст, які бувають його типи;
визначає тему й основну думку тексту;
добирає заголовок;
знаходить слова, що служать засобами
зв’язку між реченнями тексту;
розрізняє типи текстів і будує тексти різних
типів;
переказує (усно) різні тексти;
колективно складає і записує тексти-міркування;

спостерігає й аналізує тексти-діалоги (вірші, народні пісні)
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

2. Речення (8 годин)
Речення і словосполучення. Головне і за- Учень/учениця:
розрізняє словосполучення і речення;
лежне слово у словосполученні.
Головні (підмет і присудок) та другоряд- ставить питання від головного до залежні члени речення. Їх зв’язок із підметом та ного слова у словосполученні; аналізує
присудком. Поширення речень, що склада- словосполучення в реченні (встановлює
ються лише з головних членів, другорядни- зв’язок слів у реченні);
ми членами.
Розвиток умінь складати речення за схема- визначає головні і другорядні члени реченми, малюнками, доповнювати речення за ня; встановлює зв’язок між ними;
питаннями, визначати головні члени речен- поширює речення другорядними членами;
ня, встановлювати за допомогою питань складає речення, поширює їх; встановлює
зв’язок між словами в реченні;
зв’язок між словами в реченні.
Види речень за метою висловлювання (роз- правильно інтонує речення — різні за меповідні, питальні, спонукальні). Звертання у тою висловлювання й інтонацією та стаспонукальних реченнях. Кома при звертан- вить потрібні розділові знаки;
ні. Окличні речення. Розділові знаки в кінці правильно записує спонукальні речення;
речень залежно від інтонації.
вживає речення різних видів, щоб повідоВикористання різних видів речень з комуні- мити, запитати, спонукати до дії;
кативною метою.
Речення-репліки, їх уживання в діалогах.
спостерігає за реченнями-репліками в діалозі, вживає репліки під час побудови діалогу;
Використання найпростіших народних ви- будує речення, вживаючи найпростіші фрасловів, фразеологізмів (без уживання тер- зеологізми (накивати п’ятами, теревені
міна) при побудові речень. Формування правити тощо);
умінь доречно вживати їх у власному мовленні.
Речення з однорідними членами, з сполуч- поширює речення однорідними членами;
никами і, а, але, та у значенні але та без складає речення з однорідними членами зі
сполучниками та без них;
них. Розділові знаки в таких реченнях.
правильно інтонує речення з однорідними
членами;
Однорідні головні та другорядні члени ре- поширює речення однорідними членами;
чення. Спостереження за вживанням одно- вживає кому перед сполучниками і (якщо
рідних членів речення в текстах. Поширен- він повторюється), а, але, та (в значенні
ня речень однорідними членами. Поєднан- але);
ня однорідних членів речення за допомогою інтонації та сполучників (без уживання
терміна) і, та, але, а. Кома перед а, але,
та у значенні але.
Розвиток умінь будувати речення з одно- будує речення з однорідними членами у
рідними членами, вживати їх, розповідаючи власних текстах тощо;
про побачене, почуте, правильно інтонувати їх.
Складне речення (без уживання терміна). будує складне речення (з двох простих) за
Конструювання складних речень (із двох зразком, графічною схемою тощо зі сполучпростих) за зразком, графічною схемою никами і, що, щоб, бо. Ставить кому перед
тощо. Сполучники і, що, щоб, бо (практич- сполучниками
но). Кома перед сполучниками
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3. Слово. Лексичне та лексико-граматичне значення слова (6 годин)
Повторення й активізація знань про лексич- Учень/учениця:
не значення слова — синоніми, антоніми, добирає синоніми, антоніми;
багатозначні слова, слова з переносним розрізняє слова з одним значенням і багазначенням. Розвиток умінь використовува- тозначні;
ти найбільш влучні з них при побудові ре- знаходить у текстах слова з переносним
чень, власних висловлювань, при редагу- значенням;
ванні (виправленні) текстів.
використовує синоніми і багатозначні слоРозширення уявлень про походження най- ва при побудові речень;
більш уживаних слів (мотивоване значен- здогадується про походження слів із мотиня, етимологію).
вованим значенням і пояснює його;
Уміння користуватися навчальними слов- користується тлумачним та перекладним
никами: синонімів і антонімів, тлумачним, словником для з’ясування значення слова;
перекладним*.
словником синонімів — для добору синонімічного ряду.
Слово — частина мови. Іменник, прикмет- знає терміни на позначення частин мови;
ник, дієслово, займенник, числівник, при- користується термінологією під час відпослівник. Уміння їх розрізняти.
віді на запитання вчителя
Засвоєння термінів, уміння їх уживати під
час усних відповідей.
Збагачення мовлення учнів словами — різними частинами мови
Іменник (18 годин)
Іменник. Розширення уявлень про предметність на прикладах іменників, що означають опредмечені дії, стан, якість (радість,
сум, сміливість, сміх, блакить). Іменникисиноніми й іменники-антоніми. Творення
спільнокореневих іменників за допомогою
суфіксів і префіксів, суфіксів пестливості та
згрубілості. Спостереження за багатозначністю окремих іменників; вживання іменників у прямому й переносному значеннях;
формування умінь обирати з ряду іменників-синонімів слова, які найбільше відповідають змісту висловлювань.
Рід і число іменників. Спостереження за
розбіжністю роду й числа деяких іменників
у російській і українській мовах. Розвиток
умінь правильно вживати такі іменники в
мовленні.

розрізняє слова — різні частини мови;
добирає слова — назви предметів, ознак,
дій;
знаходить в реченні та самостійно добирає іменники;
розуміє значення предметності іменників,
назв опредмечених ознак і дій;
добирає іменники синоніми й антоніми;
утворює ряди спільнокореневих іменників
за допомогою суфіксів і префіксів, пояснює
значення утворених слів;
розрізняє іменники з одним значенням і багатозначні;
вживає іменники в прямому і переносному
значенні;
визначає рід і число іменників;
знає іменники, рід яких не збігається у російській та українській мовах;
уживає іменники у належному їм роді і числі;
знає назви відмінків і відмінкові питання;
змінює іменники за числами;
знає іменники, що вживаються тільки в однині або множині;

Змінювання іменників за числами і відмінковими питаннями. Засвоєння назв відмінків і
питань до них. Число іменників. Засвоєння
іменників, які в українській мові вживаються
тільки в однині (чорнило, листя, колосся,
гілля) та множині (двері, штани).
Відмінювання іменників чоловічого і жіно- спостерігає за таблицею за змінюванням
чого роду на -а, -я в однині (спостереження відмінкових форм іменників чоловічого і жіза таблицею)
ночого роду, робить висновки щодо спільного і відмінностей у граматичних формах
*

Слова, вимова і правопис яких учні мають запам’ятати, подано у Д о д а т к у 2 .
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Засвоєння закінчень іменників, ужитих у:
родовому відмінку: -и, -і (вимова приголо- Учень/учениця:
сних звуків [г], [к], [х] та [ж], [ч], [ш] перед -и, знає закінчення родового правильно ви-і. Уживання прийменників з, із, до, без, від мовляє приголосні перед закінченням -і, -и
під час побудови словосполучень (з парти, (синиці, руки) у родовому відмінку;
правильно вживає закінчення і використобез книжки);
вує потрібні прийменники з іменниками в
родовому відмінку під час побудови словосполучень;
давальному та місцевому відмінках. Чер- змінює приголосні основи [г, к, х] на [з, ц,
гування приголосних звуків [г], [к], [х] із [з], с] перед -і при вживанні іменників з осно[ц], [с] перед -і: нога — на нозі, рука — в вою на г, к, х у давальному і місцевому відруці; уживання прийменників при, у (в), на мінках;
з місцевим відмінком при побудові слово- вживає прийменники з місцевим відмінком
сполучень;
при побудові словосполучень (сидіти на
березі, стояти при дорозі);
орудному відмінку (-ою, -ею, -єю). Уживан- знає і вживає закінчення -ою, -ею, -єю при
ня прийменників з, за, над, під при побудові побудові словосполучень з іменниками в
словосполучень.
орудному відмінку з прийменниками і без
них (розмовляю з сестрою, пишатися мамою);
Відмінювання іменників чоловічого роду спостерігає за таблицею за відмінюванбез закінчень та середнього із закінченням ням іменників чоловічого і середнього роду,
робить висновки щодо спільного і відмін-е, -о, -я (спостереження за таблицею).
ностей у закінченнях;
правильно вимовляє і вживає паралельні
Засвоєння закінчень іменників, ужитих у:
давальному й місцевому відмінках (увага закінчення -у, -ю // -ові, -еві, -єві при побудо паралельних форм -ові, -еві, -еві, -у, -ю); дові словосполучень і речень з іменниками
в давальному і місцевому відмінках;
орудному відмінку (увага до випадків роз- вживає закінчення -і, -ї в іменниках у дабіжності закінчень в російській й українській вальному і місцевому відмінках;
мовах: плечом — плечем, мячом — м’ячем). змінює приголосні основи [г], [к], [х] на [з],
[ц], [с] при вживанні іменників у цих відмінПодовження вимови м’яких приголосних пе- ках;
ред закінчення -ям в іменниках середнього вживає закінчення -ем після ж, ч, ш та -ям
в іменниках середнього роду на -я при породу на -я: знанням, вугіллям, життям.
будові словосполучень та речень; правильно вимовляє і пише такі іменники у формі
орудного відмінка;
знає про розбіжності в роді іменників середнього роду на -я у російській і українській мовах (телёнок, теля);
Відмінювання іменників жіночого роду з ну- спостерігає за таблицею за відмінюванльовим закінченням та іменника мати (спо- ням іменників жіночого роду та іменника
стереження за таблицею).
мати, робить висновки щодо спільного і відмінностей у закінченнях;
Засвоєння закінчень іменників, ужитих у:
правильно вимовляє і пише такі іменники,
називному відмінку (відсутність ь після букв вжиті у початковій формі (степ, піч, ніч);
ж, ч, ш);
родовому, давальному і місцевому відмін- вживає такі іменники у родовому, давальках (увага до чергування голосних звуків ному і місцевому відмінках, змінюючи голосні [і] — [о], [і] — [е]: ніч — ночі, піч — у печі
[і] — [о], [і] — [е] у цих відмінках);
при побудові словосполучень, речень;
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орудному відмінку (увага до явища подовження м’яких приголосних перед закінченням -ю: осі[н’:]у, сі[л’:]у, позначення цього
явища на письмі двома буквами (осінню,
сіллю).
Апостроф після твердих приголосних основи перед закінченням -ю (любов’ю, кров’ю).
Засвоєння вимови і правопису іменників із
збігом кінцевих приголосних (радість —
радістю).
Змінювання, вимова та правопис іменника
мати у всіх відмінках, в тому числі й орудному при побудові словосполучень: розмовляю з матір’ю;
Спостереження (за таблицею) за відмінюванням іменників — назв маленьких істот
та іменника ім’я. Увага до суфіксів -ат-,
-ят-, -ен-.
Засвоєння закінчень іменників — назв маленьких істот та іменника ім’я.
Уміння вимовляти й уживати на письмі такі
іменники у формі родового, давального та
місцевого відмінків.
Відмінювання іменників у множині (спостереження за таблицею).
Формування умінь вимовляти відмінкові
закінчення та правильно вживати їх в усному мовленні й на письмі у формі:
називного відмінка (вимова приголосних
звуків [г], [к], [х] та [ж], [ч], [ш] перед -и, -і);
родового відмінка (закінчення -ів, -їв: звірів,
країв;

місцевого відмінка (закінчення -ах в іменниках, ужитих з прийменником по: по дорогах)

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
правильно вимовляє приголосні основи
перед закінченням -ю в орудному відмінку
і позначає їх на письмі, будує словосполучення, вживаючи іменники у формі орудного відмінка;
вживає апостроф після губних в, ф та р
(верф’ю, матір’ю) перед -ю;
правильно вимовляє і пише іменники зі збігом приголосних перед -ю;
правильно змінює іменник мати; будуючи
словосполучення і речення;
спостерігає за таблицею відмінювання
іменників, робить висновки;
правильно вимовляє й пише іменники —
назви маленьких істот та іменника ім’я у
різних відмінкових формах при побудові
словосполучень, речень;
спостерігає за відмінюванням іменників у
множині, робить висновки щодо спільного і
відмінностей у закінченнях;
правильно вимовляє і вживає іменники у
множині при побудові словосполучень і речень, зокрема:
твердо вимовляє приголосні основи [г], [к],
[х] перед -и та пом’якшено приголосні [ж],
[ч], [ш] перед -і в називному відмінку;
вживає закінчення -ів, -їв у родовому відмінку множини;
не вживає закінчення в іменниках середнього роду з подовженим м’яким приголосним основи перед -я;
вживає закінчення -ах в іменниках, ужитих
у місцевому відмінку з прийменником по

Прикметник (10 годин)
Активізація знань про прикметники. Значення, питання, зв’язок з іменниками, залежність роду прикметників від іменників.
Родові закінчення прикметників.

Учень/учениця:
знає, що таке прикметник, граматичні ознаки прикметників, зв’язок з іменником, родові
закінчення -а, (-я) ж. р., -е, (-є) с. р.
розуміє роль прикметників в текстах;
добирає прикметники до заданих слів —
назв предметів;
Прикметники-синоніми і прикметники-ан- добирає прикметники синоніми (синонімічні
тоніми, уживання прикметників у прямому і ряди) та антоніми;
переносному значеннях.
спостерігає за вживанням прикметників в
Спостереження за вживанням прикметнитекстах різного стилю і робить потрібні виків у текстах різних стилів: художньому, розсновки;
мовному, науковому (без уживання термівживає прикметники у прямому й переноснів).
ному значенні під час складання речень;

Зміст навчального матеріалу
Творення прикметників від прикметників та
іменників за допомогою суфіксів. Спостереження за відтінками значення прикметників (старий — старенький — старезний).
Творення найуживаніших якісних прикметників вищого й найвищого ступенів (практично, без уживання термінів).
Відмінювання прикметників чоловічого і середнього року в однині (спостереження за
таблицею), засвоєння відмінкових питань.
Відмінкові закінчення прикметників чоловічого і середнього роду, вжитих у формі:
родового відмінка (увага до вимови та вживання ь для позначення м’якості приголосного перед закінченням -ого, вживання
прийменника до з родовим відмінком при
побудові словосполучень);
давального і місцевого (в однині).

Відмінювання прикметників жіночого роду
в однині (спостереження за таблицею), засвоєння відмінкових питань.
Закінчення прикметників жіночого роду
в родовому, давальному й орудному відмінках: -ої, -ій, -ою. Вживання м’якого знака для позначення м’якості приголосного
основи перед закінченням -ої, -ою: синьої,
з синьою.
Відмінювання прикметників у множині (спостереження за таблицею), засвоєння відмінкових питань.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
утворює прикметники від іменників та прикметників за допомогою суфіксів, пояснює,
як змінилося значення утворених слів;
утворює прикметники вищого і найвищого
ступенів (великий — більший — найбільший);
знає відмінкові питання, які ставляться до
прикметників від іменників, ознаки яких
вони показують;
спостерігає за відмінюванням прикметників за таблицею, робить висновки про збіг
й відмінності у закінченнях;
правильно вимовляє та пише прикметники
чоловічого і середнього роду у формі родового відмінка при побудові словосполучень, речень;
вживає прийменник до з родовим відмінком
(до синього озера);
вживає закінчення прикметників у давальному і місцевому відмінках при побудові
словосполучень: у теплому пальті, у новîму кожушку;
спостерігає за таблицею відмінювання
прикметників жіночого роду і робить висновки щодо спільного й відмінностей у закінченнях;
знає відмінкові питання, які ставляться від
іменників жіночого роду до прикметників;
правильно вимовляє та вживає закінчення
прикметників жіночого роду у формі родового, давального і місцевого відмінків;
уживає ь після м’яких приголосних перед
закінченням -ої, -ою;
спостерігає за таблицею відмінювання
прикметників у множині та робить висновки
про спільне й відмінності;
знає відмінкові питання, які ставляться до
прикметників від іменників, ужитих у множині;
правильно вимовляє та вживає закінчення
-і у прикметниках, ужитих у називному і знахідному відмінках в усному мовленні та на
письмі;
утворює сполучення прикметник + іменник у різних відмінкових формах;
будує речення з однорідними членами —
прикметниками;

Правильна вимова та вживання в усному
мовленні й на письмі закінчень прикметників у називному та знахідному відмінках
множини (далекі дороги, сині ріки).
Утворення сполучень іменників з прикметниками, вжитими у різних відмінках (синя річка,
синьою річкою). Побудова речень з однорідними членами — прикметниками. Розвиток
умінь вдало і точно вживати прикметники,
будуючи власне висловлювання (текст-опис, будує тексти-описи, вживаючи різні відмінрозповідь із елементами опису тощо)
кові форми прикметників у однині й множині
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Займенник (3 години практично)
Займенники особові (я, ти, він, вона, воно, Учень/учениця:
ми, ви, вони), присвійні (мій, моя, моє; твій, розрізняє особові, присвійні, вказівні затвоя, твоє тощо) та вказівні (той, та, те; йменники та правильно вживає їх;
цей, ця, це). Спостереження за роллю за- усвідомлює роль займенників і використойменників у тексті
вує їх у текстах;
Займенники 1-ї, 2-ї, 3-ї особи. Спостере- спостерігає за відмінюванням особових
ження за змінюванням особових займенни- займенників, робить висновки;
ків за відмінками (за таблицею). Вживання змінює форми особових займенників за відвідмінкових форм займенників мене, тебе, мінковими питаннями;
його, йому, їй при побудові словосполу- вживає займенники у різних відмінкових
чень. Вимова і написання займенників формах при побудові словосполучень, ремого, (у) моєму, моїй; твого, твоєму, тво- чень;
їй; цього, у цьому, цієї. Вправи на вживання правильно вимовляє та вживає на письмі
зазначених займенників у мовленні. Окре- форму родового відмінка вказівних займенме написання займенників і прийменників ників;
відрізняє займенники від прийменників;
(активізація знань, засвоєних у 3 класі).
Використання займенників для уникнення вживає займенники при удосконаленні (реневиправданого повторення слів під час дагуванні) тексту (замінює займенниками
іменники та прикметники, що повторюються)
побудови текстів
Дієслово (9 годин)
Активізація знань учнів про дієслово (питання, значення, роль у реченні, зв’язок з
іменниками, правопис не з дієсловами).
Розширення уявлень про лексичне значення дієслів (без уживання терміна): дієслова
мовлення, мислення, руху, стану людини
(семантичні групи) тощо.
Дієслова-синоніми і дієслова-антоніми, багатозначність окремих дієслів, уживання
дієслів у переносному значенні.
Творення дієслів за допомогою префіксів.
Утворення словосполучень з однокореневими та синонімічними дієсловами різних
семантичних груп, введення їх у речення,
побудова речень з однорідними членамиприсудками.
Спостереження за роллю дієслів у текстахрозповідях та текстах-описах. Розвиток
умінь вибрати із синонімічного ряду дієслів
те, яке найбільше відповідає змісту висловлювання, умінь уникати одноманітності у
використанні дієслів із значенням мовлення, мислення, руху при побудові тексту.
Часи дієслів. Активізація знань, засвоєння
українських термінів. Змінювання дієслів за
часами. Суфікс -в- у дієсловах чоловічого
роду минулого часу. Переконструювання
тексту за допомогою заміни однієї часової
форми дієслова на іншу.
Неозначена форма дієслова. Спостереження за вживанням дієслів у неозначеній

Учень/учениця:
знає, що таке дієслово та його граматичні
ознаки;
роль дієслова в реченні;
класифікує дієслова за значенням (дієслова мовлення, руху, стану тощо);
добирає дієслова — синоніми й антоніми;
розуміє багатозначність окремих дієслів,
вжитих у словосполученнях, реченнях, текстах;
розрізняє пряме і переносне значення дієслів;
утворює однокореневі дієслова за допомогою префіксів, пояснює значення таких
дієслів;
будує словосполучення і речення з дієсловами різних семантичних груп, речень з однорідними присудками;
спостерігає й пояснює роль дієслів у текстах-розповідях, описах, будує тексти —
описи явищ природи з використанням дієслів;
вибирає з синонімічного ряду найбільш
влучне дієслово при складанні речень, текстів;
володіє термінами на позначення часу;
розрізняє часи дієслів за допомогою запитань;
змінює час дієслів;
вживає суфікс -в- у дієсловах чоловічого
роду;
переконструйовує текст за допомогою зміни часової форми;
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формі в приказках і прислів’ях, порадах,
інструкціях. Переконструювання тексту за
допомогою заміни неозначеної форми дієслова на часову і навпаки.

Поділ дієслів на дієвідміни — І та ІІ (активізація знань, засвоєння термінів).
Змінювання дієслів теперішнього і майбутнього часу за особами й числами (спостереження за таблицею). Увага до чергування
приголосних у деяких дієсловах, вжитих у
І особі однини (бігти — біжу, берегти —
бережу, казати — кажу, ходити — ходжу,
сидіти — сиджу, їздити — їжджу тощо).
Засвоєння вимови і правопису дієслівних
форм на -шся (2-а особа однини).
Вимова і правопис дієслівних форм на -ть,
-ться (3-я особа). Спостереження за значенням дієслів на -ся в тексті.
Побудова словосполучень і речень з дієсловами в різних особових формах теперішнього і майбутнього часу. Переконструювання та переказ тексту із заміною однієї
особи на іншу. Добір особової форми дієслова залежно від змісту тексту

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
знає, що таке неозначена форма дієслова,
де вона найчастіше вживається і яке значення передається з допомогою цієї форми;
переконструйовує текст за допомогою заміни неозначеної форми дієслова на часову і навпаки;
спостерігає за таблицею змінювання дієслів і робить висновки;
знає терміни;
ділить дієслова за дієвідмінами, змінює
дієслова I і II дієвідмін за особами;
дотримується чергування приголосних
під час зміни часових форм дієслів;
змінює дієслова теперішнього і майбутнього часу за особами;
правильно вимовляє та пише дієслова на
-шся, -ться;

будує словосполучення і речення з дієсловами в різних особових формах теперішнього і майбутнього часу;
переконструйовує та переказує тексту із
заміною однієї особи на іншу

Прислівник (практичне вживання протягом року)
Прислівники на позначення місця (тут, Учень/учениця:
там, десь), напрямку (вверх, вниз, вліво, вживає в усному мовленні та правильно
вправо), часу (вчора, вдень, вранці, увече- пише найуживаніші прислівники
рі), руху (швидко, повільно, бігом, пішки)
Числівник (практичне засвоєння протягом року
кількісних і порядкових числівників від 1 до 20)
Уживання і правильне узгодження з іменни- Учень/учениця:
ками кількісних і порядкових числівників від вживає в усному мовленні та на письмі чис1 до 20.
лівники від 1 до 20
Повторення вивченого

ІІІ. Соціокультурна лінія
Закріплення і розширення знань, здобутих
у 1–3 класах.
Назва держави, в якій живуть діти, її столиці. Державні символи. Українська мова як
державна.
Київ — столиця України. Навчальні заклади
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянська

Учень/учениця:
знає і розповідає про:
Україну як багатонаціональну державу;
державну мову;
державні символи;
Київ — столицю України;

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

академія). Собори — Софійський, Михайлівський Золотоверхий, Свято-Володимирський, Андріївська церква, Києво-Печерська лавра.

найбільші навчальні заклади, найвизначніші, всесвітньовідомі духовні пам’ятки (собори);
знає напам’ять Гімн;

Грошова одиниця в Україні. Зображення на знає грошову одиницю в Україні, називає
грошових знаках (купюрах) видатних істо- окремих історичних осіб і письменників;
ричних осіб України, письменників.
Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Україн- знає імена українських письменників-клака — видатні українські письменники. Цікаві сиків та окремі біографічні факти, а також
біографічні факти.
їхні твори, які вивчалися;

Народна культура українців: предмети по- знає українські предмети побуту й одягу
буту й одягу (національно маркована лек- (національно марковані слова) і розповідає
сика): кептар, жупан, очіпок, вишиванка, про їх призначення;
хата, лавка, рядно, глечик, горщик, діжа,
макітра, миска, ополоник тощо.
Українські обереги: вишиті рушники, віно- знає українські обереги, рослинну символічок зі стрічками. Рослинна символіка: вер- ку, може розповісти про них;
ба, калина, мальви, чорнобривці.
Українські народні й релігійні свята та звичаї їх зустрічати: Різдво (страви), свято
Василя, водіння кози, колядки, щедрівки,
Великдень, паска, писанки, писанкарство,
закликання весни, веснянки, весняні дитячі
ігри.

знає назви народних і релігійних свят і може
розповісти про них;
знає, як закликають весну в Україні, веснянки, весняні дитячі ігри;

доречно вживає у мовленні етикетну лекЕтикетні норми й словесні формули.
Найпоширеніші народні вислови (фразео- сику, найпоширеніші народні вислови, словесні формули;
логізми), прислів’я, приказки
встановлює соціальні контакти з однолітками й дорослими у різних життєвих ситуаціях (у школі і вдома, на вулиці, в магазині,
у транспорті тощо)

Додаток 1

Ñïèñîê íàéóæèâàíіøèõ ìîâëåííєâèõ ôîðìóë, ÿêі çàñâîþþòüñÿ
ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ â 1–4 êëàñàõ:
1) ïðèâіòàííÿ: ïðèâіò! Âіòàþ òåáå! (äî îäíîëіòêіâ); äîáðîãî äíÿ (ðàíêó, âå÷îðà); äîáðîãî çäîðîâ’ÿ (äî ñòàðøèõ);
2) ïðîùàííÿ: äî ïîáà÷åííÿ. Âñüîãî äîáðîãî! Õàé ùàñòèòü! Äî çóñòðі÷і. Áóâàé!
Äîáðàíі÷;
3) ïîäÿêè: äÿêóþ; äóæå äÿêóþ; ùèðî äÿêóþ; êðàñíî äÿêóþ;
4) ââі÷ëèâà âіäïîâіäü íà çàïðîøåííÿ: äÿêóþ (òîáі, âàì), îáîâ’ÿçêîâî ïðèéäó,
ùèðî âäÿ÷íèé(à); êðàñíî äÿêóþ çà çàïðîøåííÿ;
5) âіäïîâіäü íà ïîäÿêó: ïðîøó! Íå âàðòî äÿêóâàòè, ïóñòå!;
6) ïðîáà÷åííÿ: âèáà÷(òå) ìåíі, áóäü ëàñêà; ÿ íå õîòіâ(ëà); ïåðåïðîøóþ,
äàðóé(òå) ìåíі;
7) âіäïîâіäü íà ïðîáà÷åííÿ: äîáðå, âèáà÷àþ; äîáðå, àëå íå ðîáè (íå ãîâîðè) áіëüøå òàê;
8) ïîáàæàííÿ: ñìà÷íîãî! (òîáі, âàì, óñіì) (ïіä ÷àñ îáіäó), áàæàþ óñïіõіâ; áàæàþ ùàñòÿ; ùàñëèâîї äîðîãè; äîáðîãî çäîðîâ’ÿ, áåðåæè ñåáå; õàé ùàñòèòü!;
9) ñòâåðäæåííÿ ÷îãîñü, ïîãîäæåííÿ ç ÷èìîñü: òàê, çâè÷àéíî; çâіñíî, є; є; çâè÷àéíî, áóäó (ïðèéäó); ãàðàçä;
10) çàïåðå÷åííÿ ÷îãîñü: íі, íå çíàþ; íå áà÷èâ (ëà); íå ÷óâ (÷óëà);
11) ââі÷ëèâà âіäìîâà âіä ÷îãîñü (ÿêîїñü ïðîïîçèöії, çàïðîøåííÿ): íà æàëü, íå
(ç)ìîæó; æàëü, àëå ÿ íå çìîæó…;
12) ïîâіäîìëåííÿ ïðî ÷àñ äії: â÷îðà, ñüîãîäíі, âðàíöі, âäåíü, óâå÷åðі, âíî÷і, âçèìêó, âîñåíè і ò. ä.; î ïåðøіé (äðóãіé, òðåòіé) ãîäèíі; î ïіâ íà äðóãó (ãîäèíó) і ò. ä.;
13) ïðèïóùåííÿ: ìàáóòü, çäàєòüñÿ, ìîæëèâî;
14) âïåâíåíîñòі — íåâïåâíåíîñòі, ñóìíіâó: çâè÷àéíî; à ÿê æå іíàêøå; ñóìíіâàþñÿ; ìåíі çäàєòüñÿ, ùî …; õòî éîãî çíàє…;
15) çäèâóâàííÿ: íåâæå? Õіáà? Íå ìîæå áóòè!;
16) âëàñíîї òî÷êè çîðó: íà ìîþ äóìêó…; ÿ ãàäàþ, ùî ...; ÿ ââàæàþ, ùî..., ìåíі
çäàєòüñÿ…;
17) íåñïîäіâàíêè: îòàêîї! Îâ-âà! Íі ñіëî, íі âïàëî!
18) ðàäîñòі: ÷óäîâî! Ïðåêðàñíî! ß äóæå ðàäèé(à);
19) ãíіâó, íåçàäîâîëåííÿ, äîñàäè: ÿê òè ìîæåø! ßê ìîæíà òàêå ãîâîðèòè!
Õàé òîáі ãðåöü! Іäè ãåòü! Íå ïðèõîäü áіëüøå! Íå õî÷ó òåáå áà÷èòè (÷óòè). Òà
äîáðå! Õàé óæå.

Додаток 2

Ñïèñîê ñëіâ, âèìîâà і íàïèñàííÿ ÿêèõ çàñâîþþòüñÿ ïðîòÿãîì
íàâ÷àííÿ â 3–4 êëàñàõ:
Àäðåñà
àéñòðà
áàãàòèé
Áàòüêіâùèíà
áäæîëà
á³ãòè
á³ëüøèé
áëіäèé
áîðîòüáà
áðîâà
âàæëèâèé
ââå÷åðі
âåëèêèé
âãîðó
âäåíü
âåäì³äü
âå÷іð
âçèìêó
âçóâàòèñÿ
âèñіòè
âіêíî
Âіò÷èçíà
âë³âî
âë³òêó
âîâê
âîãîíü
âîëîññÿ
âîñåíè
âðàíöі
âóã³ëëÿ
âóäèòè
âóäêà
âóçüêèé
âóëèöÿ
âóñà
âóõî
ãàðÿ÷èé
ãëèáèíà
ãëèáîêèé
ãëèáîêî
ãëèáøèé
ãîëêà
ãîð³õ
ãîñòðèé
ãðàòèñÿ
ãðèì³òè
ãðіì

äåðåâî (ìí. äåðåâà)
äæìіëü
äçâіíîê
Äíіïðî
äî ïîáà÷åííÿ
äîëîíÿ
äîïîìàãàòè
äîù
äðóçі
äÿêóþ (òîá³, âàì)
æàéâîðîíîê
æîâòåíü
æîâòèé
çàєöü
çàë³çíèé
çäðàñòóéòå
çíàéîìèé
çîçóëÿ
³ãðàøêà
³íіé
éîä
éòè (іòè)
êàðòîïëÿ
êâàñîëÿ
Êèїâ (ç Êèєâà,
äî Êèєâà)
êèøåíÿ
êîëîññÿ
êðàùèé
êðèíèöÿ
êðîïèâà
êóêóðóäçà
êóù
ëèñòÿ
ëëÿòè
ì’ÿêèé
ìàéæå
ìàéñòåð
ìåíøå
ìåòåëèê
ìîðêâà
íàâåñí³
íåä³ëÿ
íåñòè
íîæèöі
îáëè÷÷ÿ
îâî÷і

îãіðîê
îäÿãàòèñÿ
ïèñüìåííèê
ïіçí³øå
ïіòè
ïëîùà
ïîäðóãà
ïðèéòè
ïð³çâèùå
ïðîїçíèé
ïøåíèöÿ
ðàéäóãà
ðàí³øå
ðèáàëêà
ð³äêіñíèé
ðîáîòà
Ðîñ³ÿ
ñâÿòî
ñëóõàòè
ñîëîäêèé
ñîëîäøèé
ñóáîòà
ñóñ³ä
ñóñ³äíіé
ñüîãîäíі
òàíöþâàòè
òèæäåíü
òèõøå
òîâàðèø
òîïîëÿ
òðèâîãà
Óêðà¿íà
óñíèé
ôàðòóõ
õîðîáðèé
öèáóëÿ
÷àñíèê
÷åðâîíèé
÷åðåâèêè
÷îëîâ³ê
÷îðíèé
øèòè (øèþ)
øèÿ
ùàñòÿ
ùîêà
ÿáëóêî
ÿáëóíÿ.

Програму підготувала:
О. Н. Хорошковська, завідувач лабораторії навчання української словесності
у школах національних меншин України і діаспори Інституту педагогіки НАПН України,
доктор педагогічних наук

