
ВСТУП 

Збірник містить чинні навчальні програми для екстерна 2 класу, методичні 

рекомендації МОН України щодо організації навчально-виховного процесу в 

2018/2019 навчальному році, додаткові матеріали, джерела інформації та вимоги 

до знань, умінь, навичок другокласників. 

Посібник допоможе вчителеві, батькам, екстерну скласти тематичний план 

для організації самостійної роботи відповідно до чинних вимог. 

Екстернатна форма навчання передбачає самостійне опанування 

навчального матеріалу.  

ШІСТЬ КРОКІВ УЧНЯ 

1. Ознайомлення  з програмами самостійної роботи з предметів. 

2. Організація самостійної роботи за індивідуальним навчальним планом. 

Складання розкладу роботи. Знайомство з громадським куратором. 

3. Самостійне опанування навчального матеріалу. Ознайомлення з 

рекомендованими видами робіт щодо вивчення програмового матеріалу:  

виконання завдань з підручника, ведення зошита, зошита-тренажера тощо). 

4. Ознайомлення із зразками завдань, за якими учень готується до 

оцінювання за підсумками семестру. (Див. додаток 1). Виконання семестрової 

контрольної роботи (або ж двох тематичних за кожен семестр), яка передбачає 

виконання відповідних завдань.  

5. Підготовка запитань для консультації (на рік від 15 хв до 3 годин з 

кожного предмета окремо). Терміни для проведення консультацій позначається 

в індивідуальному навчальному плані буквою «к».  

6. Проходження співбесіди, яка є обов’язкова та передбачає усне 

спілкування, письмове виконання завдань за вище зазначеними темами 

(дозволяється користуватися зошитами, які учень веде самостійно).  Аналіз 

контрольної роботи. За результатами співбесіди виставляється оцінка: програма 

опанована на низькому, середньому, достатньому, високому рівні. 

 

Схема самостійної роботи екстерна (учня-екстерна) 
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Прочитання навчального тексту 
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Програма самостійної роботи екстернів з навчальних предметів: українська мова, 

літературне читання, математика, природознавство, інформатика, англійська мова, - окреслює 

рекомендовані підходи до планування й організації освітнього процесу для досягнення учнями 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей, визначених Державним стандартом 

початкової освіти. До неї додаються елементи з пілотної Типової освітньої програми 

початкової освіти для ексетрнів 2 класу на 2018-19 н. р. Цикл І (1-2 класи).  

До ключових компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово 

висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов 

до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та 

культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих 

ситуаціях; 

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними 

мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, 

зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості 

висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння 

навичками міжкультурного спілкування; 

3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних 

залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням 

математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в 

особистому і суспільному житті людини; 

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають 

формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі 

спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі 

проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та 

дослідження; 

5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому 

середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою 

компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити 

професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 

6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного 

використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого 

розвитку суспільства; 

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає  опанування основою 

цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного 

використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших 

життєвих ситуаціях; 

8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, 

необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, 

отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, 



визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати 

самостійно і в групі; 

9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням 

рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення 

спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в 

конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне 

розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення 

до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу 

життя; 

10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької 

творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку 

природних здібностей, творчого вираження особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають  ініціативність, 

готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність 

для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до 

втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, 

уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, 

творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно 

керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, 

співпрацювати з іншими особами. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей екстернів визначено 

освітніми галузями. 

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей. Типову освітню програму укладено 

за такими освітніми галузями: 

Мовно-літературна, у тому числі:  

Рідномовна освіта (українська мова та література; мови та літератури 

корінних народів та національних меншин) (МОВ1) 

Іншомовна освіта (ІНО)  

Математична (МАО) 

Природнича (ПРО)  

Технологічна (ТЕО) 

Інформатична (ІФО) 

Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО) 

Громадянська та історична (ГІО) 

                                                           
 



Мистецька (МИО) 

Фізкультурна (ФІО)  

1 У дужках подано скорочене позначення кожної галузі.   

Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями і 

співвіднесено за допомогою індексів2 з обов’язковими результатами навчання першого 

циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти. 

2 Цифра на початку індексу вказує на порядковий номер року навчання (класу). У цьому 

разі – другий клас. Скорочений буквений запис означає освітню галузь. Перша цифра 

після буквеного запису позначає номер змістової лінії, друга цифра (після дефісу) – 

порядковий номер загальної цілі, окресленої в Стандарті. Цифра після крапки означає 

порядковий номер обов’язкового результату навчання. Остання цифра – порядковий 

номер очікуваного результату навчання.  
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