
 

 

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ОСНОВНИЙ ЗМІСТ НАВЧАННЯ 

 

Навчання в 1-2 класах  

 

 Плануючи навчання 1-2 класах основної освіти, початкової освіти, необхідно враховувати, яким учнем є 

дитина 6-9 років. У базовій освіті ми продовжуємо те, що закінчилося для учнів дошкільною освітою, яка 

наголошує на дитиноцентричності та індивідуальності. У дошкільний рік дитина отримує досвід роботи в 

групі, щоб вирости в групу. У шкільні роки власна точка зору учня, його інтереси та мотивація, способи 

діяльності можуть бути враховані в багатьох навчальних ситуаціях. Вчитель планує викладання відповідно до 

вимог учнів і використовує методи, придатні для кожного предмета, що вивчається. 

 Для початкової освіти характерно те, що питання і явища вивчаються комплексно шляхом поєднання 

різних галузей знань. У навчальних ситуаціях наголошується на функціональності та ігровості, що найкраще 

підтримує віковий метод навчання. 

 

Розмовна мова є первинною формою мови 

 Дитині, яка йде до школи, подобається жити у світі казок та оповідань. Дитина збирає слова та 

зображення для власного навчання. Активне слухання допомагає та полегшує розуміння мови. При цьому 

практикується слухове розрізнення, яке є однією з основних умов навчання читання та письма. Добре, щоб 

вчитель щодня читав дитині щось цікаве, також текст, який відкриває нові світи, які можна разом 

обговорювати. Як матеріал можуть бути використані казки, оповідання, інформаційні тексти, вірші та вірші. 

Так дитина знайомиться з новими словами та поняттями. В учнівській групі створюються ситуації, коли діти 

можуть активно брати участь в обговоренні. Розповідаючи про свої переживання, дитині важливо отримати 

зворотній зв'язок щодо своїх думок. 

Читання 

 Діти, які йдуть до школи, перебувають на різних етапах навчання читання та письма. Учитель повинен 

спостерігати за рівнем майстерності дитини, відповідним чином планувати навчальне середовище, прийоми і 

прийоми роботи. На вибір впливає також те, що усвідомлення мети читання є неодмінним чинником в основі 

мотивації читання дитини. 

 Методика навчання читання повинна відповідати індивідуальним потребам дітей. Хороший метод - 

логічний, конкретний і ілюстративний. Він підтримує самостійність і незалежність і містить достатньо 

зворотного зв'язку щодо навчання. На засвоєння навичок читання також впливає культура читання вдома, 



 

 

мотивація дитини, індивідуальні здібності та спосіб обробки інформації. Чим більше методів навчання вміє 

використовувати вчитель, тим краще він може охопити тих, хто навчається інакше. 

 Незалежно від методу навчання читання дитина повинна усвідомити, що мовлення можна перетворити 

на письмо, а письмо — на мовлення. Так він помітив, що букви є символами звуків мови. Переходячи від 

періоду попереднього читання до читача-початківця, учень може читати букву за літерою або використовуючи 

різні підказки, щоб визначити цілі слова. Під час читання дитина перетворює букви в звуки мови і з'єднує звуки 

між собою. Потрібно багато практикувати відповідність фонема-буква. Ви повинні варіювати вправи, 

використовуючи різні органи чуття дитини (відчуття, формування, гімнастика тощо) як допомогу. 

 З практикою навички читання дитини розвиваються від рівня букв до слів і речень або аналітично від 

рівня слів до звуків і букв. У цьому випадку дитина досягає т. зв механічна або технічна грамотність, яка 

полягає в здатності перетворювати написаний текст у прочитаний вголос. Однак цей рівень не гарантує, що 

дитина зрозуміє те, що читає. Окрім навичок механічного читання, важливо також відновити навички 

розуміння прочитаного. Ця мета досягається шляхом інтерпретації та оцінювання змісту текстів разом з 

учителем та іншими дітьми. Читач створює власне значення для тексту відповідно до власного досвіду та 

потреб. У читанні ми поступово переходимо від читання вголос до читання мовчки. Після автоматизації 

діяльності, пов’язаної з читанням, дитина починає вільно читати, практикуючись, і згодом використовує 

читання як засіб навчання. У цьому випадку він стає стратегічним читачем, який усвідомлює власне читання. 

Дитина повинна спробувати різні стратегії читання, щоб знайти власний осмислений спосіб зрозуміти 

прочитане. 

Написання 

 Вивчення основ письма і читання тісно пов’язані між собою. Письмо від руки сприяє розвитку мови 

дитини та навчанню читання. Більшість методів навчання читанню також працюють як методи навчання 

письма. 

 Під час початкової освіти ми спочатку будемо писати текст великими та малими літерами. Малювання 

форм літер практикується щодня, щоб знайти ритм письма. Субтитри мають бути вільними, а текст 

читабельним, перш ніж варто переходити до вивчення написання літер та їх поєднання виготовлення. Учитель 

направляє та дає модель для письма відповідно до потреб кожного учня. Дітям дозволяється прогресувати в 

письмі у своєму власному темпі. Особливу увагу приділено рукоятці ручки та ергономічному положенню для 

письма. 

 Для учня створено багато різноманітних можливостей для розвитку навичок читання та письма. Загальне 

вираження учня розвивається у вільних, власних розповідях. Ці історії можна створювати, коли дитина сама 

або в групі для різних, привабливих робіт на теми, які захоплюють дитину. В даному випадку основна увага 

приділяється змісту і радості творення. Завдання вчителя – заохочувати та заохочувати дитину до 



 

 

продукування різних текстів без помилок. Наприклад, списки, звіти, записки, бюлетені та щоденники, які 

природно стосуються шкільного дня дитини, також привабливі для написання. 

Література 

 Читання книжок і робота з ними дає інформацію про себе та навколишній світ, спрямовує дитину на 

створення власного тексту. Книги вчать вас виражати свої власні та чужі почуття та справлятися з ними, а 

також служать хорошою відправною точкою для різноманітних п’єс і вистав. По можливості вчитель щодня 

читає вголос книгу на свій вибір. Добре разом обговорювати думки, які виникають під час читання. Учитель є 

зразком читаючої дорослої людини. Важливо, щоб учитель і учні розповідали один одному про власний досвід 

читання. Розмова відкриває та осмислює світ книжок. 

«Дитячі книжки справляють величезний вплив. 

Скільки майбутнього приховано на книжковій полиці».  

Грем Грін 

 

 Книги мають бути поруч із учнем і легкодоступні. Потім він починає цікавитися ними, спочатку 

дивлячись на малюнки, а потім читаючи їх сам. Книги можна читати в парі або в читацьких гуртках, які 

формуються відповідно до теми та інтересів, наприклад. Загальну книгу гуртка читання можна читати і вдома. 

У читацькому зошиті або читацькому щоденнику учень може спочатку намалювати щось із прочитаної книги, 

пізніше він також може записати власні думки та узгоджені речі з книги та створити карту розуму. Разом 

практикуємо користування класною, шкільною та публічною бібліотекою (поводження з книгами, поведінка в 

бібліотеці, знайомство з системою класифікації та алфавітність). Учень поступово вчиться обирати книги, які 

йому цікаві та відповідають його навичкам. 

 Учнів також можна залучити до літератури через відвідини авторів, поради щодо читання, тематичні 

тижні та відвідування місцевих бібліотек. Учні міста Оулу мають власний диплом з літератури, який 

отримують, читаючи узгоджені книжки під час базової освіти. 

Грати 

 Гра використовується як інтегративна форма роботи в 1–2 класах з різних предметів. Граючи, дитина 

вивчає мову, навички взаємодії, правила групи та багато інших важливих речей. Гра приносить дитині радість 

і сприяє навчанню. Учень, який починає школу, вступає у фазу гри за правилами. Він включає різноманітні 

спільні, традиційні і вправні ігри, а також дидактичні ігри та ігри. Участь у грі вимагає відданості та 

дотримання правил. Це вимагає від дитини соціальних навичок, а також бажання та ентузіазму брати участь у 

спільній діяльності. У грі дитина може відпрацьовувати навички, які вона тільки освоює. Прикладами цього є 

ігри з дорожнім рухом і покупками. 



 

 

 Вивчення основ програмного мислення та програмування також стало частиною повсякденного 

навчання в початковій школі. Для підтримки існує кілька підручників, навчальних програм графічного 

програмування, які працюють на планшетних пристроях, і подібні безкоштовні та платні онлайн-сервіси, такі 

як онлайн-сервіси code.org і scratch.mit.edu. 

 

Освіта експресії 

 Мета навчання експресії полягає в тому, щоб познайомити дитину з її власними почуттями та допомогти 

їй зрозуміти та виразити їх. Навчання експресії складається з концентрації, релаксації та сенсорних вправ, а 

також презентації у вільній формі. Ігрові вправи допомагають дитині розпізнати, наприклад, вплив емоційних 

станів збудження, радості та розслаблення на її тіло. Вони спрямовують дитину до кращого самопізнання: я 

відчуваю це тому, що я справді злий, розчарований, ревнивий. За допомогою експресивного виховання у 

дитини забезпечується як уміння, так і потреба висловлювати свої почуття та думки іншим. Після цього дитині 

легше прагнути до взаємодії з іншими людьми. 

 Драма також може бути використана як метод навчання для конкретизації та збагачення предмета, що 

вивчається. З дітьми можна презентувати казки, оповідання, різні життєві ситуації та події. Правила також 

можна вивчити за допомогою драми. 

Прискорене навчання мови 

 Вивчення мови можна починати граючи та функціонально вже в першому чи другому класі початкової 

школи. Мета дослідження полягає в тому, щоб створити досвід успіху та надихнути вивчати мову без тиску 

для виконання 

 

Навчальні цілі та зміст за роками 

Українська мова та література 

 Завдання навчання української мови та літератури – зацікавити учня мовою, літературою та взаємодією. 

Навчання базується на спільному розумінні мови, згідно з яким членство в спільноті та участь у отриманні 

знань виникають через використання мови. Українська мова є основою навчання учня: для учня мова є і 

об’єктом, і знаряддям навчання. При навчанні української мови та літератури враховується попередній досвід, 

знання та вміння учня. 

 Учням пропонуються можливості для різноманітного спілкування, читання та письма в стимулюючому 

та складному навчальному середовищі. Завдяки українській  мові та оволодінню нею учень формує свою 

ідентичність і самооцінку. Навички мислення учня розвиваються завдяки використанню мови у взаємодії з 

іншими в складному навчальному середовищі. Метою навчання є засвоєння базових навичок та різнобічних 



 

 

мовних навичок. Учень розвивається в активного комунікатора та критичного слухача та читача. Його 

стосунки з культурою поглиблюються, і він своєю діяльністю хоче впливати на суспільство. 

Цілі та зміст у 1–9 класах 

 Під час базової освіти учень набуває навичок вільного читання та письма, розуміє прочитане та 

накопичує навички отримання знань. Текстові навички учня поглиблюються від навичок, необхідних у 

безпосередньому оточенні, до вимог, які встановлює спільнота, і використання звичайної мови. Навички 

взаємодії студента накопичуються, щоб він навчився діяти як активний оратор і слухач у різних ситуаціях 

спілкування. Мета полягає в тому, щоб студент побудував взаємодію та створив для неї позитивну атмосферу. 

Учень ставить перед собою цілі як користувач мовою та одержувач повідомлень. Розвивається вміння студента 

аналізувати та інтерпретувати тексти. Вчиться спостерігати за мовними засобами текстів і оцінювати 

прочитане. Він здатний критично розглядати медіатексти та створений ними образ дійсності. 

 Метою навчання рідної мови та літератури є розвиток уяви, творчих здібностей, навичок читання та 

засобів виразності учня. Учнів заохочують до читання та навчають ділитися власним читацьким досвідом. 

Його читацьке захоплення стає різноманітнішим, і він отримує від читання естетичні враження. Учень здатний 

аналізувати художню літературу, використовуючи ключові поняття. Мета — усвідомлення учнем 

загальноосвітнього та культурного значення мови та літератури. 

 Ручна робота – це комплексний робочий процес, який здійснюється планомірно і творчо з 

використанням різних матеріалів, знарядь праці та техніки виконання. У роботі акцент робиться на власне 

мислення, експериментування, проникливість і навички вирішення проблем. Предмет, який потрібно вивчити, 

пов’язаний зі світом досвіду учня та реалізується в проблемно-орієнтованій манері, працюючи самостійно чи 

в групі. Важливість ручної праці розглядається як важливий об’єднуючий фактор у всебічному розвитку дітей 

та молоді. 

 Зростання учня в довготривалій роботі починається з вивчення навичок дизайну. У роботі слід прагнути 

до принципу постійного планування. Крім проактивного планування, за допомогою накопичених знань і 

навичок, початковий план змінюється за необхідності для досягнення кращого кінцевого результату. Хід 

роботи документується та звітується протягом усього робочого процесу. 

 Інформаційно-комунікаційні технології використовуються у викладанні як підтримка навчання, і як 

інструмент для взаємодії. За можливості ІКТ-обладнання класу включає 1–2 учнівські комп’ютери з 

підключенням до мережі та інструментальні програми, орієнтовані на різні техніки, принтер, сканер, цифрову 

камеру для документування робіт і робочих процесів учнів та виготовлення навчального матеріалу. 

 У навчанні наголошується на темах Людина та технологія.  

Метою технологічної освіти можна вважати можливість для учня навчитися розпізнавати проблеми 

технологічного світу з різних тем і навчитися знаходити для них позитивні рішення. Розвиток цієї навички 



 

 

підтримується заохоченням учнів придумувати оригінальні моделі рішень у різних ситуаціях вирішення 

проблем. Проблемно-орієнтований підхід, функціональність і застосування відповідних математичних і 

природничих знань і навичок виявилися ефективними методами навчання. 

Відповідальність за навколишнє середовище, добробут і стале майбутнє 

 Процес навчання також включає відповідальність за навколишнє середовище та стале майбутнє. Учень 

вчиться виготовляти екологічно чисту продукцію, враховуючи під час роботи відповідність, походження, 

довговічність та екологічний вплив матеріалів. Утворення відходів зменшується завдяки дбайливому 

використанню матеріалу, переробці залишків матеріалів і належному поводженню з небезпечними відходам 

 

 

Компетентності базової освіти: 

• мислення та вміння вчитися; 

• культурна компетентність, взаємодія і самовираження; 

• турбота про себе і управління повсякденним життям; 

У 2023-2024 навчальному році ми дотримуємося такого розподілу годин на тиждень: 

        

ШКІЛЬНИЙ 
ПРЕДМЕТ 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 

Українська 
мова 7 5 5 5 4 4 4 
Англійська 
мова 4 4 4 4 4 4 4 

Математика 3 4 4 4 4 4 4 

Екологія  2 2 2 2 2 2 2 

Історія -   1 2 2 2 
Суспільствозн
авство -   1 1 1 1 

Музика 1 1 1 1 1 2 2 
Образотворче 
мистецтво 1 1 1 1 1 2 2 

Рукоділля 1 2 2 1 1 2 2 

Домашня 
робота 1 1 1 2 2 2 2 
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• багатомовність (здатність створювати та інтерпретувати різноманітні тексти); 

• ІКТ; 

• трудова компетентність і підприємництво; 

• участь, залучення і побудова сталого майбутнього.  

 Одним із ключових завдань школи є створення шкільної культури, яка сприяє навчанню, взаємодії, 

участі, благополуччю і сталому способу життя. Школа має надати можливості для проведення експериментів, 

досліджень, активного навчання, фізичної активності та ігор, враховуючи культурне розмаїття та знання мов.



 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЇ КОЖНОГО КЛАСУ 

 Організаційні правила спрямовують і підтримують виховну роботу школи і поширюються на весь 

колектив школи. Ми дбаємо про наше робоче середовище, щоб воно було безпечним і комфортним. 

Під час навчального дня: 

• Я поводжусь і розмовляю дружелюбно і відкрито. 

• Користуюсь комп’ютерами, планшетами та мобільними пристроями лише з дозволу та під наглядом 

вчителя. Я несу матеріальну відповідальність за навмисне пошкодження школи та чужого майна. 

• Я пам'ятаю про хороші манери в шкільному транспорті і виконую вказівки водія. 

• Я дбаю про свої домашні завдання, шкільне приладдя та спортивний інвентар. Уважно слухаю інструкції. 

• Я йду на перерву спокійно і без зволікань. Я проводжу перерву на вулиці у перерві у школі. Одягаюся по 

погоді, взимку в шапці. Коли дзвонить, я без зволікання заходжу всередину і акуратно кладу свій верхній 

одяг на вішалку. 


