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Українська мова 

 

навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

4 клас 
Пояснювальна записка 

Курс української мови – важлива складова загального змісту 

початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом, 

а й основним засобом опанування всіх інших шкільних дисциплін. 

Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової 

комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у 

здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої 

діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення 

життєво важливих завдань.  

Навчання української мови має бути спрямоване також на формування 

соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний 

розвиток учнів, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, 

громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.  

У процесі початкового навчання української мови постійно 

проводиться робота над формуванням компетентності уміння вчитися. 

Важливо навчити молодших школярів організовувати свою навчальну 

діяльність, сформувати в них почуття відповідальності за виконуване 

завдання, готовність самостійно працювати з новим, доступним за 

складністю навчальним матеріалом, мати власну думку з приводу 

обговорюваних питань, обґрунтовувати її. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

– вироблення в учнів мотивації навчання української мови 

– формування комунікативних умінь 

– гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-

розуміння, говоріння, читання і письма)  

– опанування найважливіших функціональних складників мовної 

системи 

– соціокультурний розвиток особистості; 

– формування в учнів уміння вчитися. 

Відповідно до освітньої галузі «Мови і літератури» Державного 

стандарту початкової загальної освіти навчальний предмет «Українська 

мова» будується за такими змістовими лініями: мовленнєвою, мовною, 

соціокультурною, діяльнісною. 

Мовленнєва змістова лінія, яка є основною, передбачає розвиток 

усного і писемного мовлення учнів, їхнє вміння користуватися мовою як 

засобом спілкування, пізнання, впливу. З цією метою розвиваються, 

удосконалюються усні види мовленнєвої діяльності, якими учні певною 

мірою оволоділи у дошкільному віці (слухання-розуміння говоріння), а 

також формуються, вдосконалюються види мовленнєвої діяльності, пов’язані 
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з писемним мовленням (читання вголос і мовчки, робота з дитячою книжкою, 

письмові види робіт). 

Мовна змістова лінія, маючи спрямованість на засвоєння школярами 

знань про мову, мовні вміння, розробляється з урахуванням того, що в 

початковому курсі формування в учнів знань про мову, умінь виконувати 

певні види мовного аналізу є пропедевтичним. Цю роботу слід 

підпорядковувати розвитку в учнів орфоепічних, лексичних, граматичних, 

правописних, стилістичних умінь. 

Соціокультурна змістова лінія передбачає формування в учнів 

уявлення про мову як форму вияву культури українського народу, як засіб 

створення творів мистецтва (художньої літератури); розширення уявлень 

школярів про свою державу – Україну, культуру українського народу, про її 

особливості в різних регіонах; засвоєння малих українських фольклорних 

форм, національних формул мовленнєвого етикету, етикетних правил 

спілкування; використання набутих знань і вмінь під час виконання 

соціальних ролей, спілкування з представниками різних вікових груп і 

статусів, вирішення навчальних і життєвих проблем. Ця робота має органічно 

поєднуватися з іншими аспектами навчання і реалізовуватися за допомогою 

дібраних навчальних текстів, тем для побудови діалогів і монологічних 

зв’язних висловлювань різних видів, використання тематичних груп слів, 

стійких висловів, у яких відображаються особливості матеріальної і духовної 

культури народу, його національного характеру.   

Діяльнісна змістова лінія спрямована на формування в молодших 

школярів уміння вчитися, яке дає їм змогу організовувати і контролювати 

свою навчальну діяльність і забезпечується послідовною мотивацією 

навчання, здатністю докладати власних зусиль для досягнення результату, 

виконувати мисленнєві операції і практичні дії, володіти уміннями й 

навичками самоконтролю та самооцінки. 

Програму структуровано за такими розділами:  

● «Навчання грамоти»;  

● «Мовленнєва змістова лінія»;  

● «Мовна змістова лінія»; 

● «Соціокультурна змістова лінія»; 

● «Діяльнісна змістова лінія». 

У зв’язку з вилученням деяких тем у кожному класі,  пропонується 

замінити їх завданнями на формування комунікативної, соціокультурної 

компетентності та компетентності уміння вчитися;  уроками розвитку 

зв’язного мовлення; мовними іграми; роботою із словниками; діловими 

іграми. 

Кількість годин на вивчення кожної теми вчитель встановлює 

самостійно, орієнтуючись на рівень підготовленості класу. 

I. Навчання грамоти 

Основним методом навчання грамоти, який усталився у вітчизняній 

школі, є аналітико-синтетичний. Він передбачає реалізацію принципу «від 

звука до букви». Це означає, що учні повинні спочатку навчатись виконувати 

різні аналітико-синтетичні дії зі звуками мовлення, що є базовим умінням 

для формування навичок читання і письма. 
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Одночасно з аналітико-синтетичним методом можуть частково 

використовуватися й інші методи, зокрема метод цілих слів. Доцільність його 

принагідного застосування пояснюється необхідністю навчати школярів 

(після того, як вони засвоїли читання по складах) сприймати графічні образи 

багатьох добре знайомих слів цілісно, швидко впізнавати їх на основі 

попереднього досвіду. Таке уміння є обов’язковою умовою цілковито 

сформованої навички читання. 

У навчанні письма необхідно формувати координацію дій рухового і 

зорового аналізаторів, графічні навички письма (правильне, чітке зображення 

букв, їх поєднань, плавне письмо складів, слів, невеликих речень у темпі, 

відповідному індивідуальним можливостям учнів) дбати про засвоєння 

гігієнічних правил, яких слід дотримуватися під час письма. 

Враховуючи вікові особливості розвитку шестирічних учнів (слабкість 

дрібних м’язів руки, недостатня регуляція рухів під час письма, значна 

стомлюваність за тривалого напруження, недостатня сформованість зорового 

сприйняття графічного образу букви), програма не рекомендує форсувати 

навчання письма. Зокрема, опанування письма великих літер складної 

конфігурації може відбуватися не одночасно з навчанням відповідних 

рядкових (малих) букв, а з певним інтервалом. Однак за умови належної 

підготовленості учнів до опанування графіки письма вчитель може планувати 

вивчення малої і великої літер синхронно. Особливо такі можливості 

з’являються у ІІ семестрі. 

Програма не передбачає обов’язкового навчання першокласників 

безвідривного письма – за винятком таких випадків, де безвідривні 

поєднання букв є природними (ми, пе) і не потребують повторного 

проведення по одній і тій самій лінії чи руху руки у зворотному напрямку по 

цій самій лінії (ол, по, оо). Поєднання з овальними та півовальними 

елементами відбувається за допомогою коротких прямих чи дугоподібних 

ліній. 

За наявності в класі дітей, у яких переважають дії лівою рукою 

(визнаних лівшами після відповідної консультації з лікарем), учитель має 

корегувати методику навчання таких учнів, не наполягаючи на переучуванні 

їх на письмо правою рукою. 

У процесі навчання грамоти важливо враховувати вміння, набуті 

дітьми в дошкільному віці. Учитель має забезпечити посильне навчальне 

навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати й писати, та 

надати індивідуальну допомогу менш підготовленим. 

 Важливим завданням читання в 1 класі є пробудження у школярів 

інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею 

працювати. 

У добукварний і букварний періоди навчання, коли учні ще 

недостатньо опанували грамоту, вони з допомогою вчителя вчаться 

сприймати текст на слух (аудіювання). Поступово педагог залучає школярів 

до самостійного прочитування знайомих складів, слів на обкладинці книжки, 

в кінці букварного та в післябукварний період – до самостійного читання. 

Першокласники засвоюють також найпростіші структурні елементи 

дитячої книжки, основні правила гігієни читання і розглядання книжки, 
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накопичують досвід спілкування з однолітками та дорослими на основі 

прослуханого (прочитаного). Навчальним матеріалом на таких заняттях 

слугують дитячі книжки, які добираються з урахуванням вікових 

особливостей учнів, їхніх читацьких інтересів, уподобань, видо-жанрового, 

тематичного, авторського розмаїття, санітарно-гігієнічних вимог до видань 

для 6-річних першокласників. Це доступні дитячі книжки у типовому 

оформленні – основні написи (прізвище автора, назва книжки) розташовані 

на звичних місцях, виконані шрифтом, що легко прочитується, зміст 

ілюстрації на обкладинці відповідає назві книжки.  

Бажано, щоб до кожного заняття добиралася нова книжка, і до кінця 

навчання в 1 класі учні здобули уявлення про те, що книжковий світ багатий і 

розмаїтий, у ньому кожна дитина може задовольнити свої пізнавальні 

інтереси, з книжкою можна цікаво проводити дозвілля. 

У процесі навчання відбувається поступове ускладнення навчального 

матеріалу за такими показниками: кількість уміщених у книжці творів (від 

одного до трьох і більше), тип видання (книжка-твір, книжка-збірка 

авторська, тематична, збірка народних казок тощо), обсяг текстів, що 

опрацьовуються на одному занятті (від 1 до 2 сторінок). 

У 1 класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується відводити до 

20 хвилин уроку навчання грамоти (один раз на 2 тижні). Якщо учні класу 

мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може проводити 

заняття з дитячою книжкою протягом усього уроку. 

 

II. Мовленнєва змістова лінія 

Програма передбачає набуття учнями елементарних знань про 

мовлення: усне і писемне, діалогічне й монологічне про особливості 

висловлювань, зумовлені їх комунікативними завданнями, ситуацією 

спілкування. Однак основну увагу в навчанні слід приділяти розвитку вмінь 

здійснювати всі види мовленнєвої діяльності: слухання-розуміння 

(аудіювання), говоріння, читання, письмо.  

У 1 класі формування всіх видів мовленнєвої діяльності здійснюється 

на уроках навчання грамоти, оскільки це інтегрований курс. У 2-4 класі 

доцільніше аудіювання і читання організовувати на уроках літературного 

читання, а говоріння і письмо--- на уроках української мови. 

Формування та розвиток навичок мовленнєвої діяльності передбачає 

роботу над побудовою діалогічних і монологічних висловлювань – усних і 

письмових. Мається на увазі переказ готових текстів і побудова своїх 

висловлювань на добре знайомі учням теми: на основі прочитаних чи 

прослуханих творів, переглянутих фільмів, розповідей родичів, знайомих про 

ті чи інші події, про випадки із повсякденного життя школярів тощо. 

Необхідно пропонувати учням складати усні і письмові висловлювання з 

безпосередньою комунікативною метою (запрошення, вітання, вибачення, 

оголошення). 

Ця робота виконується учнями самостійно або з опорою на різні 

допоміжні матеріали, пропоновані вчителем, – план, ключові 

словосполучення, речення, початок чи кінець майбутнього висловлювання, 
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малюнок чи серія малюнків тощо. Характер, кількість допоміжного матеріалу 

залежать від ступеня підготовленості школярів, від мети роботи.  

Важливо, щоб в організації мовленнєвої діяльності учнів на уроках 

складалися такі ситуації, які спонукали б їх до говоріння. З цією метою 

використовуються сюжетно-рольові ігри, в яких умовно визначається місце 

дії (у класі, автобусі, парку, магазині), співрозмовник (товариш, молодший 

брат, мама, гість з іншого міста, села), мета висловлювання (про щось 

розповісти, повідомити, переконати, виправдатись тощо). 

У розвитку усного (діалогічного, монологічного) мовлення доцільно 

широко використовувати роботу в парах і невеликих групах, яка дає 

можливість висловитись більшості учнів класу. При цьому важливо 

прищеплювати школярам культуру спілкування, яка виявляється не тільки в 

доречному використанні формул мовленнєвого етикету, а й в умінні уважно 

слухати співрозмовника, призупиняти своє мовлення, щоб дати можливість 

висловитись іншому, погоджувати власні репліки з тим, що сказав 

співрозмовник, в умінні сказати йому добре слово, висловити критичне 

зауваження в такій формі, щоб нікого не образити. 

Розвиваючи писемне мовлення молодших школярів, учитель має 

заохочувати їх занотовувати свої думки, враження, писати про те, що їх 

справді хвилює. Важливим фактором є така організація роботи, за якої у того, 

хто робить записи, були б зацікавлені читачі або слухачі, готові обговорити 

написане (передусім його зміст, а не огріхи в побудові речень, правописі). 

При цьому необхідно заохочувати школярів удосконалювати, виправляти, 

переписувати свої роботи. 

Важливе місце в системі роботи над розвитком мовленнєвої діяльності 

учнів відводиться урокам розвитку зв’язного мовлення, які рекомендується 

проводити не менше одиного разу на два тижні: у 2-4 класах – це окремий 

урок, а в 1 класі – фрагмент уроку протягом 15-20 хвилин. Основна мета цих 

уроків у 1 класі – ознайомлення учнів із тематичними групами слів 

(«Навчальне приладдя», «Явища природи», «Ввічливі слова» і т. ін.) 

збагачення їхнього лексичного запасу словами – назвами предметів, ознак, 

дій формування уміння будувати з вивченими словами словосполучення і 

речення, пов’язувати 2-3 речення у зв’язну розповідь. У першому класі 

зв’язні висловлювання будуються усно. Важливо, щоб теми для них були 

цікавими дітям, торкалися подій з їхнього повсякденного життя. Уже з 

першого року навчання слід спонукати учнів до висловлювання власних 

думок, своїх оцінних суджень, висновків, порад тощо. 

Уроки розвитку зв’язного мовлення в 2 класі присвячуються 

ознайомленню школярів із виражальними засобами мови: порівняннями, 

епітетами, метафорами (без уживання термінів). Учні повинні навчитися 

правильно їх розуміти і доречно вживати у своєму мовленні. У 

другокласників також формуються вміння редагувати деформовані речення і 

тексти, будувати розповіді, описи за малюнком і запитаннями, серією 

малюнків, даним початком, опорними словами тощо. Творчі роботи, як 

правило, виконуються усно. Однак, починаючи з ІІ семестру, учням потрібно 

пропонувати самостійно записувати в зошити невеликі висловлювання (3-4 

речення). 
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У 3 класі на всіх уроках розвитку зв’язного мовлення в учнів 

формуються вміння будувати письмові висловлювання. А саме: перекази 

текстів, власні зв’язні висловлювання з використанням певних допоміжних 

матеріалів – запитань, опорних слів, даного початку, плану тощо. Перед 

виконанням кожної письмової творчої роботи обов’язковим має бути 

підготовчий етап уроку. Він передбачає лексичну роботу (тлумачення 

значення окремих слів, добір синонімів, виражальних засобів мови, образних 

слів і словосполучень та ін.) складання плану майбутнього переказу чи 

твору іншу підготовчу роботу (повторення правил пунктуації, правопису 

окремих слів, структури тексту тощо). У доборі тематики текстів для 

переказів і учнівських творів необхідно враховувати інтереси дітей, 

практичне спрямування та виховне значення текстів. Важливо навчити 

третьокласників письмово висловлювати своє ставлення до того, про що вони 

пишуть. 

Робота на уроках розвитку мовлення в 4 класі передбачає формування в 

учнів умінь писати твори на основі своїх спостережень, вражень від 

екскурсії, з обґрунтуванням власної думки, аргументацією свого вибору, 

власною оцінкою героїв прочитаного тексту чи переглянутого фільму тощо. 

Значна частина уроків розвитку мовлення відводиться на формування умінь 

писати докладний переказ тексту, можливе також ознайомлення з іншими 

видами переказів: стислим, вибірковим, творчим. Складання плану і 

написання творчої роботи кожний учень здійснює самостійно. Колективно 

клас працює лише на підготовчому етапі уроку. Індивідуальна допомога 

вчителя у вигляді консультації, додаткової інструкції, поради можлива 

окремим учням, які цього потребують. 

Одним із найважливіших видів мовленнєвої діяльності, робота над 

яким відбувається в початкових класах, є читання. У 2-4 класах для роботи з 

читання відведено спеціальні уроки, але й на уроках української мови цьому 

виду мовленнєвої діяльності важливо приділяти належну увагу. 

Насамперед треба мати на увазі, що у навчанні мови широко 

використовуються тексти, робота над якими має розпочинатися з читання 

(вголос або мовчки), побіжної перевірки розуміння й обговорення окремих 

фрагментів. Специфікою роботи з читання на уроках мови є те, що увагу 

дітей слід особливо привертати до правильного вимовляння, значення слів  

інтонації речень, різних за структурою змістового поділу речень за 

допомогою пауз, мелодики та ін. Ці аспекти залишаються у сфері уваги і на 

уроках читання, але там акценти частково переміщуються в бік 

елементарного літературознавчого аналізу. 

Загалом формування, розвиток навичок з усіх видів мовленнєвої 

діяльності, будучи головною метою початкового навчання, займає не менше 

половини навчального часу на уроках мови. 

  

III. Мовна змістова лінія 

Учні одержують загальні уявлення про мову як засіб спілкування, 

пізнання, впливу про існування у світі різних мов (споріднених і 

неспоріднених), про державну мову та інші мови, що функціонують в 

Україні. 
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Початкове навчання мови передбачає пропедевтичну роботу з 

формування у школярів знань про одиниці різних мовних рівнів (текст, 

речення, слово в його лексичному і граматичному значеннях, звуки 

мовлення). 

Структурування  розділів з вивчення зазначених мовних одиниць у 

підручниках для 2-4 класів може здійснюватися по-різному, за принципом 

науково обґрунтованої методичної доцільності.  

Основна увага має приділятися практичним аспектам: роботі над 

значенням слова і кількісному нарощуванню словникового запасу учнів, 

збагаченню їхнього мовлення різними граматичними формами, розвитку 

вміння користуватися мовними засобами відповідно до норм літературної 

мови (орфоепічних, лексичних, граматичних) умінню аналізувати, 

оцінювати власну мовленнєву творчість, удосконалювати її. 

Практична спрямованість початкового навчання виявляється і в тому, 

що навчальні досягнення молодших школярів з мови оцінюються не стільки 

за знаннями про мову, скільки за мовними вміннями: будувати речення, різні 

за структурою (прості і складні, з однорідними членами речення, звертанням 

та ін.), за метою висловлювання та інтонацією уміння правильно утворювати 

форми слова і будувати словосполучення дотримуватися норм лексичної 

сполучуваності, норм вимови, наголошування слів. 

Важливим навчальним умінням, яке підлягає обов’язковому контролю, 

є вміння застосовувати українську абетку (алфавіт) для відповідного 

розташування списків слів, користування навчальними словниками та іншою 

довідковою літературою. 

В опануванні української мови важливо враховувати те, що вона є не 

тільки предметом навчання, а й засобом засвоєння інших предметів шкільної 

програми. Тому на уроках української мови необхідно опрацьовувати і 

мовний матеріал, який використовується на уроках з інших предметів, щоб 

забезпечити загальну мовленнєву культуру учнів. Так, на уроках мови 

доцільно регулярно пропонувати для практичних завдань складання 

словосполучень, речень зі слів, що належать до тих частин мови, поглиблена 

робота над якими не передбачається програмою початкових класів, але якими 

учні часто користуються, починаючи з першого класу. Це числівники в 

різних відмінках (до шістдесяти п'яти додати п'ять...), прислівники, 

прикметники вищого й найвищого ступенів порівняння (швидко – швидше – 

найшвидше великий – більший – найбільший і под.), займенники різних 

розрядів (цей, той, всякий, самий та ін.). 

Одним із важливих завдань початкового навчання мови є формування 

елементарних умінь орфографічно правильно писати слова, вживати 

пунктуаційні знаки. 

Основою орфографічної грамотності є вміння співвідносити 

фонетичний і графічний образи слова, позначати звуки слова відповідними 

буквами без їх пропусків, замін, вставлянь і переставлянь. Учні початкових 

класів мають оволодіти цими уміннями і безпомилково писати слова за 

фонетичним принципом. Крім того, вони мають засвоїти і самостійно 

користуватись у процесі письма тими правилами правопису, алгоритм 

застосування яких є простим (1-2 кроки у міркуванні, наприклад, уживання 
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знака м’якшення в кінці слова, прописної літери у власних назвах написання 

не з дієсловом тощо). 

Інші правила, які передбачають складний алгоритм застосування, 

засвоюються на пропедевтичному рівні ознайомлення з ними і їх 

застосування здійснюється під керівництвом учителя. Це, наприклад, правила 

про написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и], дзвінкими і 

глухими приголосними, які піддаються взаємній асиміляції, правопису 

ненаголошених відмінкових та особових закінчень та ін. 

До текстів контрольних і перевірних робіт на знання правил, що 

передбачають певний алгоритм застосування, вносяться тільки ті слова, 

які попередньо були опрацьовані на уроках у різних видах навчальних 

завдань. 

Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є 

засвоєння списку слів, вимову і написання яких школярі мають запам’ятати. 

Перевірка засвоєння цих слів (за попередні і поточний роки навчання) є 

обов’язковою частиною контролю за сформованістю правописних умінь. 

Робота над правописом охоплює також засвоєння правил використання 

зазначених у програмах пунктуаційних знаків. 

Визначальним умінням, яке має бути сформоване на початковому етапі 

навчання мови, є орфографічна і пунктуаційна зіркість: бачити в тексті 

особливості графічної форми слова, помічати пунктуаційні знаки у простих 

випадках, усвідомлювати їх роль у реченні, а також самостійно виправляти 

допущені помилки, зіставляючи написане зі зразком. Це уміння формується у 

процесі виконання школярами системи відповідних вправ на списування, 

різних видів навчальних диктантів, у роботі над помилками. 

Важливим складником початкового навчання мови є формування 

графічних навичок, техніки письма. Необхідно прагнути, щоб письмо 

молодших школярів було охайним, розбірливим його швидкість має 

задовольняти навчальні потреби учнів з урахуванням їхніх індивідуальних 

особливостей. 

Робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом 

навчання грамоти, а продовжується в наступних класах. Увага до цього 

аспекту письма необхідна не тільки під час виконання школярами 

спеціальних вправ у написанні окремих літер, їх елементів, буквосполучень, 

слів, а й під час виконання всіх інших письмових робіт (списування, письмо 

під диктування, з пам’яті та ін.). 

Робота з письма передбачає формування у школярів культури 

оформлення письмових робіт (відступ від попередньої роботи чи від 

верхнього краю сторінки, розташування на рядку заголовка, дотримання 

абзаців, полів, охайність підкреслень, виправлень тощо). 

 

IV. Соціокультурна змістова лінія 

Соціокультурна змістова лінія передбачає загальнокультурний 

розвиток молодших школярів та підготовку їх до життєдіяльності в 

українському соціумі і реалізується через виховні цілі уроків української 

мови шляхом використання текстів такої тематики (тематика текстів не 
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розписана по класах, але передбачає її використання з урахуванням вікових 

особливостей і потреб учнів відповідного класу). 

Сім’я: повага до старших членів родини, допомога їм, професії батьків, 

сімейні свята, культура прийому гостей, сімейний відпочинок (подорожі, 

пікніки, екскурсії тощо), дозвілля, заняття за інтересами, режим дня, 

самообслуговування, турбота про здоров’я, загартування, заняття спортом, 

гігієнічні вимоги до користування телевізором, комп’ютером. 

Школа: ставлення до школи, повага до вчителів, дружні стосунки з 

однокласниками, взаємодопомога, дружба, ставлення до новачків у класі, 

шкільні свята і традиції, шкільна бібліотека, шкільні гуртки, інші позакласні 

заходи. 

Громадські місця: правила етикетної поведінки в транспорті, 

магазині, поліклініці, аеропорту, кінотеатрі, музеї, зоопарку, цирку, на 

вулиці, ігрових майданчиках, вокзалі, екскурсії, виставці, концерті, під час 

спілкування мобільним телефоном, правила поведінки зі знайомими і 

незнайомими людьми різного віку і статусу. 

Рідний край: назва рідного міста чи села, вулиці, річки, природа 

рідного краю, поведінка на природі, турбота про природу, історичне минуле, 

визначні місця, відомі люди, традиції, добрі справи для рідного краю.  

Батьківщина: назва, державні символи, розташування України в 

Європі, Україна – спільний дім для всіх народів, які її населяють, роль 

української мови як державної, державні свята, події історичного минулого, 

відомі люди минулого й сьогодення, українські національні символи, 

традиції, народні свята, дитячі фольклорні твори, повага до людей інших 

національностей, їхніх звичаїв і традицій.  

 

V. Діяльнісна змістова лінія 

Діяльнісна лінія передбачає формування в молодших школярів 

загальнонавчальних умінь і навичок:  

● навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету 

навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти 

час, планувати послідовність виконання завдання, організовувати навчальну 

діяльність у взаємодії з іншими її учасниками (у парі, малій групі));  

● навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручником, 

шукати нову інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою 

літературою, зосереджено слухати матеріал, зв’язно, послідовно, доказово 

відповідати, вести діалог);  

● навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні явища, 

порівнювати, виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати 

причиново-наслідкові зв’язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за 

певними ознаками, висловлювати аргументовані критичні судження, 

доводити власну думку, переносити знання і способи діяльності в нові 

обставини, застосовувати аналогію);  

● контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевірки та 

контролю своєї діяльності, знаходити і виправляти помилки,  оцінювати 

власні навчальні досягнення).  
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Ця робота здійснюється у процесі реалізації інших змістових ліній 

шляхом настанов учителя, використання різних алгоритмів навчальної 

діяльності, пам’яток, зразків, інструкцій, застосування парних і групових 

форм роботи, інтерактивних методів і прийомів навчання тощо. 

 

 

4 клас  

                                 

      

У 4 класі завершується вивчення початкового курсу української мови. 

Учні мають не тільки здобути нові знання, уміння і навички в роботі над 

текстом, із граматики, фонетики, правопису та розвитку мовлення, а й 

систематизувати відомості з різних розділів мови, узагальнити і закріпити 

опрацьоване в 1–3 класах. Адже знання і мовленнєві вміння, набуті 

молодшими школярами в початкових класах, стануть основою для вивчення 

систематичного курсу рідної мови в основній і старшій структурних ланках 

загальноосвітньої школи. 

Структурування курсу здійснено за принципом змістового 

узагальнення. 

І. Мовленнєва змістова лінія 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до навчальних 

досягнень учня/учениці 

 

 

1. Говоріння (протягом року) 

Регулювання дихання, сили голосу, 

темпу мовлення. 

 

Складання діалогу за малюнком, 

описаною ситуацією — з опорою на 

допоміжні матеріали і без них.  

 

 

 

 

Дотримання правил мовленнєвого 

етикету, культури спілкування. 

Переказ (детальний або вибірковий) 

тексту з опорою на даний або 

колективно складений план, опорні 

сполучення слів, а також без опори 

на допоміжні матеріали.  

 

 

Висловлення своєї думки про 

предмет почутого, обґрунтування її, 

 

 

Учень/учениця: 

регулює дихання, силу голосу, темп 

мовлення залежно від ситуації 

мовлення і спілкування 

бере участь у створенні діалогу на 

задану тему, за ілюстрацією (з 5–6 

реплік для двох учасників без 

урахування етикетних реплік 

початку і завершення діалогу) – 

одним із учасників діалогу може 

бути вчитель   

дотримується правил етикету, 

культури спілкування 

усно переказує текст (детально або 

вибірково), що належить до 

художнього або науково-

популярного стилю 

висловлює власну думку з приводу 

почутого доповнює почуте 

власними спостереженнями 
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доповнення тексту на основі 

особистого життєвого досвіду 

(використовуються тексти — 

розповіді, описи, есе, міркування). 

Складання зв’язного висловлювання  

за малюнком, описаною ситуацією, з 

опорою на допоміжні матеріали 

(поданий зачин або кінцівку, опорні 

сполучення слів, даний або 

колективно складений план та ін.). 

Вираження свого ставлення до 

предмета висловлювання. 

 

 

 

Оцінювання (з допомогою вчителя) 

сприйнятого діалогу або зв’язного 

висловлювання, відзначення в ньому 

достоїнств, пропозиції щодо 

доопрацювання, удосконалення. 

 

 

 

2. Писемне мовлення  

Складання і записування зв’язаних 

між собою речень, які описують 

зміст малюнка, частину інтер’єру 

класу, навчальну ситуацію на уроці, 

власні спостереження у природі,  

тощо. Складання і записування 

запитань на задану тему та 

відповідей на запитання, поставлені 

однокласником (учителем). 

Робота з деформованим текстом: 

виявлення відсутніх абзаців, 

переставляння частин тексту, 

вилучення речень, які не 

відповідають темі, додавання 

кінцівки (заключного речення), 

заміна недоречно повторюваних 

слів, забезпечення зв’язку між 

реченнями та абзацами тексту. 

Детальний та вибірковий переказ 

(розповідний текст з елементами 

опису або міркування) за колективно 

і самостійно складеним планом, з 

опорою на допоміжні матеріали, 

 

 

будує самостійне зв’язне 

висловлювання (усний твір) – за 

спостереженнями в 

навколишньому; ілюстрацією, 

поданим зачином або кінцівкою, за 

опорними словами, за поданим або 

колективно складеним планом 

(есе—під керівництвом учителя); 

використовує виражальні засоби 

мови; виражає своє ставлення до 

висловлюваного 

дає загальну оцінку почутому 

діалогу або розповіді, опису чи 

міркуванню пропонує, як можна 

його вдосконалити або доповнити. 

 

 

 

Учень/учениця: 

 

складає і записує 5-6 зв’язані між 

собою речення за змістом 

ілюстрації, навчальної ситуації, 

запропонованої вчителем 3-4 

запитання на задану тему, відповіді 

на запитання, поставлені 

однокласниками 

 

відновлює деформований з 

навчальною метою текст, 

удосконалює його за настановами 

вчителя 

 

 

 

 

 

пише переказ розповідного тексту з 

елементами опису або міркування  

за колективно або самостійно 

складеним планом з опорою на 

допоміжні матеріали (подані зачин 

або кінцівку, ключові 

словосполучення та ін.) з 

дотриманням тричастинної 
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дотримуючись тричастинної 

структури висловлювання.  

 

 

 

 

 

 

Самостійне складання письмового 

висловлювання  на добре знайомі 

учням теми: про прочитаний твір, 

епізод переглянутого фільму, 

ситуації з життя класу або сім’ї та 

ін., використання виражальних 

засобів мови, виявлення свого 

ставлення до предмета 

висловлювання.  

 

 

Складання записки, яка містить 

пояснення якогось факту, 

привітання, запрошення.  

Обговорення своїх письмових робіт 

у парах, невеликих групах 

відзначення позитивних сторін 

роботи, висловлення порад щодо їх 

доопрацювання. Удосконалення 

написаного 

 

 

 

структури висловлювання, 

використанням виражальних 

засобів мови 

 

 

 

складає самостійне письмове 

висловлювання   на добре знайомі 

учням теми: за прочитаним твором, 

епізодом з переглянутого фільму, 

ситуацією з життя класу, родини і 

т. ін. використовує виражальні 

засоби мови; записує свою думку 

про предмет висловлювання; 

 

 

 

 

складає записку з поясненням 

певного факту, привітання, 

запрошення 

бере участь в обговоренні 

письмових робіт у парах, групах; 

відзначає позитивні сторони, 

висловлює поради щодо можливого 

удосконалення тексту, спираючись 

на пам’ятку, підготовлену 

вчителем удосконалює письмовий 

текст. 

 

 ІІ. Мовна змістова лінія   

 

Зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до навчальних 

досягнень учня/учениці 

1. Мова і мовлення  

Мова – жива скарбниця історії 

народу. Неперервне поповнення 

словникового складу мови. Старі й 

нові слова в мові. 

Культура мовлення і спілкування в 

різних мовленнєвих ситуаціях 

 

 

 

Учень/учениця: 

 

пояснює значення мови в житті 

народу; упізнає старі й нові слова в 

наукових і художніх текстах; 

 

знає основні ознаки культури 

усного і писемного мовлення; 

володіє лексичними засобами її 

вираження з огляду на ситуацію та 
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2. Текст 

Закріплення поняття про будову 

текстів різних типів(опис, розповідь, 

есе). Тема і мета висловлювання. 

Заголовок. 

Визначення теми висловлювання,  

формулювання основної думки. 

Знаходження та інтонаційне 

виділення у реченнях тексту 

(монологічного і діалогічного) слів, 

найважливіших для висловлення 

думки. Спостереження над засобами 

зв’язку речень у тексті. Лексичні 

засоби для зв’язку речень у тексті. 

Поділ тексту на частини, складання 

плану з допомогою вчителя та 

самостійно. 

Спостереження за роллю абзаців.  

 

 

 

 

Спостереження за особливостями 

змісту та побудови тексту-

міркування: наявність певного 

твердження, доказів та висновків. 

Побудова тексту-міркування, добір 

переконливих доказів, 

формулювання висновку. 

Складання художніх та науково-

популярних описів. Вправи на 

порівняння художнього і науково-

популярного описів. 

 

 

 

Вправляння у написанні замітки до 

стінгазети, листа  

 

 

3. Речення 

Повторення й узагальнення 

вивченого про види речень за метою 

висловлювання, про головні і 

другорядні члени речення. 

учасників спілкування 

 

Учень/учениця: 

знаходить у тексті зачин, основну 

частину, кінцівку (завершення); 

 

самостійно формулює тему і мету 

(основну думку) тексту добирає 

заголовок, який відповідає темі або 

основній думці тексту 

виявляє в тексті слова, які містять 

важливі відомості тексту 

зв’язує два речення за допомогою 

особових займенників (він, цей, 

такий у різних родах і числах), 

слів тоді, спочатку, потім, по-

перше, по-друге, нарешті тощо 

ділить текст на частини за 

поданим планом і самостійно у 

процесі навчальної роботи  

записує кожну частину тексту з 

абзацу 

аналізує в навчальній роботі 

тексти-міркування виявляє в 

текстах-міркуваннях твердження, 

доказ та висновок будує в 

навчальній роботі тексти-

міркування бере участь у їх 

удосконаленні 

аналізує в навчальній роботі 

тексти-описи виявляє слова, які 

характеризують істотні ознаки 

описуваних предметів, явищ бере 

участь у порівнянні однотемних 

текстів-описів художнього і 

науково-популярного стилів 

робить спробу написати замітку 

до класної (шкільної) стінгазети 

пише лист, адресований близькій 

людині, ровеснику тощо 

 

Учень/учениця: 

дає визначення речень за метою 

висловлювання розрізнює на слух і 

на письмі розповідні, питальні і 

спонукальні речення розрізнює 
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Встановлення зв’язку слів у 

реченнях: виділення головних і 

другорядних членів. Визначення, за 

допомогою чого зв’язуються слова 

(за допомогою закінчень і 

прийменників, тільки закінчень).  

 

Поширення речень словами та 

словосполученнями. 

Складання речень за зразком, за 

схемою. Відновлення змісту 

деформованих речень. 

Поняття про однорідні члени 

речення. Головні і другорядні 

однорідні члени речення. 

Спостереження за вживанням речень 

з однорідними членами в тексті. 

Кома при однорідних членах 

речення. 

Поєднання однорідних членів за 

допомогою інтонації, сполучників. 

Інтонація перелічування та 

протиставлення.  

Складання речень з однорідними 

членами, поширення їх залежними 

словами використання речень з 

однорідними членами у побудові 

текстів. Граматичні питання до 

однорідних членів речення  

 

 

 

 

 

 

4. Слово. Значення слова. Частини 

мови 

Повторення й узагальнення знань і 

вмінь учнів про: лексичне значення 

слова морфемну будову слова 

розрізнення слів, що належать до 

гнізда спільнокореневих, і форм 

одного з таких слів. 

 

 

 

 

серед них окличні і неокличні 

знаходить головні і другорядні 

члени речення у найпростіших 

випадках встановлює логіко-

граматичні зв’язки між членами 

речення за допомогою питань 

поширює речення словами і 

словосполученнями 

складає речення за поданими 

графічними схемами відновлює 

зміст деформованих речень 

виявляє в реченні однорідні члени 

(головні і другорядні) виконує 

навчальні вправи з реченнями з 

однорідними членами вживає 

кому при однорідних членах 

речення в навчальних вправляннях 

 

поєднує однорідні члени речення 

сполучниками і, та, а, але (без 

повторення)  

 

складає речення з однорідними 

членами, поширює їх залежними 

словами (добирає прикметники, що 

характеризують однорідні слова-

іменники тощо) правильно інтонує 

речення з перелічуванням та 

протиставленням будує речення з 

однорідними членами за зразком, 

за поданими схемами 

 

Учень/учениця: 

 

знає значущі частини слова:  

закінчення, частини основи – 

корінь, суфікс, префікс 

розбирає самостійно слова прості 

за будовою( окрім дієслів); 

розрізнює спільнокореневі слова та 

форми того самого слова 

ділить на групи слова, що 

відповідають на питання різних 

частин мови (серед них 

числівники, прислівники – без 

уживання термінів). 
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Спостереження за словами, що 

відповідають на питання хто? що? 

який? яка? яке? які? що робить? що 

роблять? скільки? котрий? котра? 

котре? котрі? де? коли? як?, а 

також за службовими словами, до 

яких не можна поставити питання (і, 

та, на, від, але тощо). 

 

Іменник  

Розширення уявлень про лексичне 

значення іменника (слова з 

абстрактним значенням: радість, 

сум, сміливість тощо). 

Іменники-синоніми, іменники-

антоніми, багатозначність окремих 

іменників. Вживання іменників у 

прямому і переносному значеннях. 

Спостереження за точним і влучним 

вживанням з ряду синонімів тих 

слів, які найбільше відповідають 

змістові. 

Рід іменників. Віднесення іменника 

до одного з родів. Змінювання 

іменників за числами і відмінками. 

Формування умінь ставити іменники 

в початкову форму. 

 

 

 

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з´], 

[ц´], [с´] перед закінченням -і в 

іменниках різного роду. 

Спостереження за явищами 

чергування кореневих [і] з [е], [о] в 

окремих іменниках жіночого та 

чоловічого родів з основою на 

приголосний.  

Закінчення іменників жіночого роду 

на –а в родовому відмінку однини з 

основою на твердий і м’який 

приголосний та на [ж, ч, ш]. 

Закінчення іменників в орудному 

відмінку однини: закінчення -ею в 

іменниках жіночого роду з основою 

на м’який приголосний та на 

 

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця: 

відносить до іменників слова з 

абстрактним значенням, які 

відповідають на питання що? 
  

добирає до поданого іменника 2-3 

синоніми, антонім розкриває 

значення (2-3) багатозначного 

іменника, вводить його в 

словосполучення, речення (у 

процесі виконання навчальних 

вправ)  

 

визначає рід і число іменників 

змінює іменники за числами і 

відмінками визначає початкову 

форму іменника (називний 

відмінок однини), відмінок 

іменника в реченні у формі 

колективної навчальної роботи під 

керівництвом учителя; 

змінює в процесі словозміни 

іменників приголосні [г], [к], [х] 

перед –і на м’які [з´], [ц´], [с´] 

голосний [і] на [о], [е] відображає 

ці звукові явища на письмі (нога – 

нозі, яблуко – в яблуці, рух – у русі) 
(піч – пéчі, ніч – нóчі, ночéй, стіл – 

стола) 
вживає у процесі виконання 

навчальних вправ: у родовому 

відмінку іменників жіночого роду 

на -а закінчення -и, -і (стіни, пісні, 

межі, кручі, груші) в орудному 

відмінку однини в іменниках 

чоловічого та жіночого роду з 

основою на м’який приголосний та 

[ж, ч, ш] закінчення -ею (землею, 

межею, кручею, тишею) -ем 
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шиплячі закінчення -єю в іменниках 

на -ія закінчення -ем в іменниках 

чоловічого роду з основою на 

м’який приголосний та на шиплячі 

закінчення -єм в іменниках з 

основою на [й].  

 

 

Практичне засвоєння правопису 

закінчень найуживаніших іменників 

чоловічого роду на -ар, -яр.  

 

 

Спостереження над паралельними 

закінченнями іменників чоловічого 

роду – назв істот у давальному і 

місцевому відмінках однини. 

 

 

 

 

 

Форми іменників жіночого роду з 

основою на приголосний в орудному 

відмінку однини. 

 

 

 

 

Спостереження за закінченнями 

іменників у множині (таблиця 

відмінювання). Вправи на вживання 

правильних відмінкових закінчень 

іменників у множині. 

Розвиток умінь правильно 

використовувати прийменники з 

іменниками в різних відмінках. 

Засвоєння літературних форм 

іменників у місцевому відмінку 

множини з прийменником по 

 

 

 

 

 

Прикметник  

(конем, ножем, мечем, споришем) 
закінчення -єю в іменниках 

жіночого роду на -ія (лінія – 

лінією) закінчення -єм в іменниках 

чоловічого роду на [й] (гай – гаєм) 
перевіряє за словником закінчення 

в родовому й орудному відмінках 

іменників на -ар, -яр (вівчарем, 

слюсарем, школярем, але маляром, 

столяром) 

використовує у мовленні 

паралельні форми іменників 

чоловічого роду – назв істот у 

давальному і місцевому відмінках 

однини (братові і брату, батькові 

і батьку, Василеві і Василю). 

 

 

Вживає   подвоєні букви на 

позначення м’яких приголосних 

перед закінченням –ю з основою на 

приголосний(тінню, молоддю); не 

вживає подвоєння в іменниках зі 

збігом приголосних в основі 

(радістю,щирістю) у процесі 

виконання навчальних вправ; 

 

 

 

користується навчальною 

таблицею відмінювання іменників 

у множині у процесі виконання 

вправ на практичне засвоєння 

відмінкових закінчень іменників;  

правильно вживає прийменники з 

іменниками в окремих відмінках 

 

уживає літературні форми 

закінчень -ах (-ях) іменників у 

місцевому відмінку множини (по 

вікнах, по деревах, по дорогах, на 

полях). 

 

Учень/учениця: 

відносить до прикметників слова, 

що означають різні ознаки 
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Розвиток умінь упізнавати 

прикметники в тексті, 

спостереження за їх роллю у 

мовленні.  

Прикметники-синоніми та 

прикметники-антоніми. Уживання 

прикметників у прямому та 

переносному значеннях. 

Спостереження за вживанням 

прикметників у текстах різних 

стилів: художньому і науковому (без 

термінів). 

Змінювання прикметників за родами 

та числами у сполученні з 

іменниками. Родові закінчення 

прикметників. Розрізнення роду і 

числа прикметників у сполученнях з 

іменниками. 

Відмінювання прикметників у 

сполученні з іменниками (таблиця 

відмінювання) в однині та множині. 

Граматичне питання до прикметника 

у сполученні з іменником. 

 

Зіставлення закінчень прикметників 

з основою на твердий та м’який 

приголосний в однині і множині. 

 

Побудова сполучень слів і речень з 

прикметниками в різних відмінкових 

формах, введення їх у текст.  

Визначення відмінків прикметників 

за відмінками іменників.  

Вимова і написання найуживаніших 

прикметників на -ський, -цький,         

-зький. 

Уживання ь перед закінченнями 

прикметників у родовому, 

давальному, орудному та місцевому 

відмінках однини.  

 

 

  

 

Вживання відмінкових форм 

прикметників у множині. Закінчення 

-і у називному відмінку множини 

предметів 

 

добирає до поданого прикметника 

2-3 синоніми, антонім 

пояснює і вживає у мовленні 

прикметники у прямому і 

переносному значеннях у художніх 

і науково-популярних текстах 

 

 

змінює прикметники за числами і в 

однині за родами 

визначає рід і число прикметника 

за родом зв’язаного з ним іменника 

та за характерним закінченням 

користується таблицею 

відмінювання прикметників, 

поданою в підручнику, у процесі 

виконання навчальних вправ на 

практичне засвоєння відмінкових 

закінчень прикметників 

зіставляє і розрізнює відмінкові 

закінчення прикметників з 

орієнтацією на твердий і м’який 

приголосний основи 

визначає в процесі виконання 

навчальних вправ відмінки 

прикметників за відмінками 

іменників (на основі встановлення 

зв’язку слів у реченні) 

дотримується правил вимови і 

написання прикметників на -ський, 

-цький, -зький 
вживає букву ь для позначення 

м’якості кінцевого приголосного 

основи у відмінкових формах 

прикметників (синьої, давнього, 

братньою, літньому, у 

могутньому) 
 

дотримується м’якої і 

пом’якшеної вимови кінцевих 

приголосних основи прикметників 

у називному відмінку множини 

(хороші, далекі) 

 



 18 

(вимова та правопис) 

 

 

Числівник  

Загальне уявлення про числівник як 

частину мови.  

 

Вимова і правопис найуживаніших 

числівників, уживання їх у мовленні.  

Практичне засвоєння вимовляння і 

письма та відмінкових форм 

окремих числівників (11, 14, 16, 50, 

60, 70, 80, 1000). 

Питання до кількісних і порядкóвих 

числівників. 

 

 

Словесні формули на означення 

показників часу протягом доби 

 

 

 

 

 

Займенник 

Поняття про займенник як частину 

мови. Спостереження за роллю 

різних займенників у тексті. 

 

Особові займенники.  

Займенники 1-3-ої особи однини і 

множини. Їх значення, синтаксична 

роль.  

Відмінювання особових 

займенників. 

 

 

 

Уживання займенників з 

прийменниками. 

Побудова сполучень слів і речень із 

займенниками в різних формах. 

Вправи на використання 

займенників для зв’язку речень у 

текстах. Удосконалення текстів, 

шляхом використання займенників 

замість лексичних повторів. 

 

 

 

Учень/учениця: 

впізнає серед слів числівники, 

ставить до них питання скільки? 

котрúй? котрá? котрé? котрі́? 

правильно вимовляє і пише 

числівники, передбачені 

програмою для 1-4 класів, форми 

родового відмінка числівників 50-

80 (п’ятдесяти, шістдесяти, 

сімдесяти, вісімдесяти) та на 

позначення дат ( восьме лютого); 

ставить питання до кількісних і 

порядкóвих (без уживання 

термінів) числівників;  

уживає правильні форми (за 

зразком у підручнику, поданим 

учителем) на означення часу 

протягом доби будує 

словосполучення з числівниками за 

зразком, підстановочною таблицею 

 

Учень/учениця: 

упізнає серед слів займенники, які 

вказують на предмети, їх ознаки, 

кількість, але не називають їх 

ставить питання до займенників 

упізнає на слух і в текстах особові 

займенники пояснює їх лексичне 

значення, роль у реченні 

 

відмінює особові займенники за 

зразком користується 

навчальною таблицею для 

визначення відмінків займенників 

у реченні 

дотримується правила вживання 

займенників із прийменниками 

будує словосполучення і речення з 

особовими займенниками 

використовує займенники для 

зв’язку речень у тексті, з метою 

уникнення лексичних повторів. 
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Дієслово  

Повторення вивченого про дієслово 

(питання, значення, роль у реченні, 

зв’язок з іменниками). 

Узагальнення і розширення уявлень 

про лексичне значення дієслів. 

Спостереження за дієсловами різних 

семантичних груп.  

 

 

Дієслова-синоніми, дієслова-

антоніми, багатозначні дієслова. 

Вживання дієслів у прямому і 

переносному значеннях. 

 

 

Спостереження за роллю дієслів у 

текстах розповідного та описового 

характеру. Розвиток умінь вибирати 

з ряду дієслів те дієслово, яке 

найбільш відповідає мовній ситуації, 

уникати одноманітності у 

використанні дієслів в усних і 

письмових навчальних 

висловлюваннях різних типів. 

Неозначена форма дієслова 

(початкова форма).  

Спостереження за вживанням дієслів 

неозначеної форми у приказках і 

прислів’ях, порадах, інструкціях.  

Побудова порад, інструкцій.  

 

Часи дієслова. Змінювання дієслів за 

часами і числами.  

 

 

 

 

 

Дієслова на -ся (літературна вимова і 

правопис). Спостереження за 

значенням дієслів на -ся у тексті. 

Утворення (за зразком) різних форм 

дієслів на -ся і вживання їх у 

реченнях, мовленні 

 

 

 

Учень/учениця: 

відносить до дієслів слова, що 

означають різні дії 

 

пояснює лексичні значення дієслів 

добирає дієслова до груп з різними 

лексичними значеннями (руху, 

праці, спілкування, сприймання, 

явищ природи тощо)  

добирає до поданого дієслова 2-3 

синоніми, антонім пояснює пряме і 

переносне значення дієслів, 2-3 

значення багатозначного дієслова, 

вводячи їх у словосполучення, 

речення, зв’язні висловлювання 

 

 

 

використовує дієслова в 

навчальних вправах, у текстах 

розповідного та описового типу 

добирає з-поміж поданих дієслів 

те, що найбільш відповідає 

мовленнєвій ситуації уникає 

одноманітності у використанні 

дієслів із значенням руху, 

мовлення та ін. 

 

 

 

впізнає на слух та в письмових 

текстах неозначену форму 

дієслова добирає неозначену 

форму до дієслів, поданих в інших 

формах використовує неозначену 

форму у побудові навчальних 

текстів-інструкцій, порад;  

 

 

визначає час дієслова у реченнях, 

тексті змінює дієслова за часами і 

числами, вживає ці дієслівні 

форми у своєму мовленні;  
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Прислівник  

Поняття про прислівник як частину 

мови (значення, питання, роль у 

реченні, зв’язок з дієсловами). 

Незмінюваність – основна 

граматична ознака прислівників.  

 

 

 

Прислівники, близькі і протилежні 

за значенням. Поширення речень 

(тексту) прислівниками. Побудова 

речень з однорідними членами, 

вираженими прислівниками. 

Спостереження за роллю 

прислівників у тексті. Вибір із 

поданих прислівників тих, які 

найбільше відповідають меті та типу 

висловлювання. 

Уживання прислівників під час 

побудови текстів. 

 

 

5. Повторення вивченого у 

початкових класах (4 години) 

Виконання навчальних і 

контрольних завдань. 

 

 

 

 

6. Правопис (протягом року) 

Український алфавіт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

дотримується літературної 

вимови і правопису дієслів на -ся 

утворює і пояснює (за зразком) 

значення дієслів на -ся вживає їх у 

побудові речень, у зв’язному 

мовленні 

 

 

Учень/учениця: 

розрізнює серед поданих слів 

прислівники; знає їх основну 

граматичну ознаку – 

незмінюваність ставить до них 

питання зв’язує їх із дієсловами в 

словосполучення, вводить у 

речення поширює речення 

найуживанішими прислівниками 

добирає до поданого прислівника 

синоніми й антонім  

будує речення з однорідними 

членами, вираженими 

прислівниками 

пояснює значення прислівників у 

тексті  

 

 

 

вибирає з-поміж поданих 

прислівник, який найбільше 

відповідає змісту речення, тексту. 

 

Учень/учениця: 

застосовує здобуті протягом 

навчання в початкових класах 

мовні знання і мовленнєві вміння у 

процесі виконання навчальних і 

контрольних завдань. 

 

Учень/учениця:  

знає напам’ять українську абетку 

(алфавіт) називає букви на 

позначення голосних і 
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Робота з орфографічним та іншими 

навчальними словниками. 

Використання орфографічного 

словника для перевірки закінчення 

іменників чоловічого роду з 

основою на приголосний у родовому 

відмінку. 

 

Правопис іменників, у яких при 

змінюванні кінцеві приголосні 

основи [г], [к], [х] перед закінченням 

–і змінюються на [з´], [ц´], [с´]; 

кореневий [і] в окремих іменниках 

чоловічого і жіночого роду 

змінюється на [е], [о].  

Правопис закінчень іменників 

жіночого роду на –а в родовому 

відмінку однини з основою на 

твердий і м’який приголосний та на 

[ж], [ч], [ш]. 

 Правопис закінчень іменників в 

орудному відмінку однини: 

закінчення -ею в іменниках жіночого 

роду з основою на м’який 

приголосний та на шиплячі 

закінчення -єю в іменниках на -ія 
закінчення -ем в іменниках 

чоловічого роду з основою на 

м’який приголосний та на шиплячі 

закінчення -єм в іменниках з 

основою на [й].  

Практичне засвоєння правопису 

закінчень найуживаніших іменників 

чоловічого роду на -ар, -яр.  

 

 

Правопис іменників жіночого роду з 

основою на приголосний в орудному 

відмінку однини. 

 

 

 

 

Правопис відмінкових закінчень 

приголосних звуків, парних 

дзвінких і глухих приголосних 

розташовує 10-12 слів у списку за 

абеткою (алфавітом), орієнтуючись 

на другу і третю літери у слові  

знаходить потрібне слово в 

навчальному словнику; 

користується орфографічним 

словником для перевірки 

закінчення іменників чоловічого 

роду на приголосний у родовому 

відмінку (будинку, а не будинка, 

кетяга, а не кетягу); 

відображає на письмі явища 

чергування приголосних [г], [к], [х] 

із [з´], [ц´], с´] та голосного [і] з [е], 

[о] (нога – на нозі, яблуко – в 

яблуці, рух – у русі) (піч – пéчі, ніч – 

нóчі, ночéй, кінь – коня) 
 

вживає у процесі виконання 

навчальних вправ: у родовому 

відмінку іменників жіночого роду 

на -а закінчення -и -і (стіни, пісні, 

межі, кручі, груші) в орудному 

відмінку однини в іменниках 

чоловічого та жіночого роду з 

основою на м’який приголосний та 

[ж], [ч], [ш] закінчення -ею 

(землею, межею, кручею, тишею) 
-ем (конем, ножем, мечем, 

споришем) закінчення -єю в 

іменниках жіночого роду на -ія 

(лінія – лінією) закінчення -єм в 

іменниках чоловічого роду на [й] 

(гай – гаєм) 
перевіряє за словником закінчення 

в родовому й орудному відмінках 

іменників на -ар, -яр (вівчарем, 

слюсарем, школярем, але маляром, 

столяром)  

дотримується правил написання 

іменників жіночого роду з основою 

на приголосний в орудному 

відмінку однини (сіль-сіллю; 

честь-честю). 
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іменників у множині.  

 

 

 

 

Закінчення іменників у місцевому 

відмінку множини. 

 

 

Уживання ь перед закінченнями 

прикметників у родовому, 

давальному, орудному та місцевому 

відмінках однини.  

 

 

  

 

Правопис закінчення -і у 

прикметниках називного відмінка 

множини. 

 

Правопис найуживаніших 

числівників. 

 

 

 

Роздільне написання прийменників 

із займенниками. 

Вживання приставної букви н у 

займенниках 3-ї особи після 

прийменників. 

 

Закріплення правопису не з 

дієсловами. 

 

 

 

 

Правопис дієслів на –ся. 

 

Практичне ознайомлення з 

правописом найуживаніших 

прислівників. 

 

Використання орфографічного 

словника для перевірки правильного 

написання прислівників. 

 

 

користується навчальною 

таблицею відмінювання іменників 

у множині у процесі виконання 

вправ на практичне засвоєння 

відмінкових закінчень іменників;  

вживає закінчення -ах (-ях) в 

іменниках місцевого відмінка 

множини (по вікнах, по деревах, на 

морях, по нóчах, на гóрах);  

уживає букву ь для позначення 

м’якості кінцевого приголосного 

основи у відмінкових формах 

прикметників (синьої, давнього, 

братньою, літньому, у 

могутньому) 
 

дотримується правила написання 

прикметників у називному 

відмінку множини (із закінченням -

і); 

правильно записує числівники 11, 

14, 16, 50, 60, 70, 80, 1000; форми 

родового відмінка числівників 50-

80 (п’ятдесяти, шістдесяти, 

сімдесяти, вісімдесяти); 

пише займенники окремо від 

прийменників; 

уживає приставну літеру н після 

прийменників у займенниках 3-ї 

особи (біля нього, з нею, при них та 

ін.); 

знає і дотримується правила 

окремого написання не з 

дієсловами; 

 

 

 

дотримується правила правопису 

дієслів на -ся; 

дотримується правил правопису 

найуживаніших прислівників, 

зокрема, передбачених програмою 

для запам’ятовування;  

використовує орфографічний 

словник для перевірки правильного 
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Розділові знаки в кінці речень. 

 

Списування навчальних друкованих 

і рукописних текстів з дотриманням 

правил оформлення письмових 

робіт. 

 

 

 

Письмо під диктування слів, речень, 

текстів за орфографічними 

правилами, вивченими в 2-4 класах. 

Контрольний диктант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова, значення, вимову і 

написання яких учні протягом 

навчального року мають 

запам’ятати: аеропорт,  ввéчері, 

вдень, взúмку, вісімдесятú, влі́тку, 

восенú, вперéд, врáнці, 

врівноваженість, вчóра, гардероб,  

держáва, дисциплі́на, 

життєрадісний, ззáду,  кіломéтр, 

лівóруч, мізúнець, мільйóн, назáд, 

напáм'ять, наполегливість, океáн, 

оптимізм, попéреду, посерéдині,  

правóруч,  п'ятдесятú, п'ятсóт, 

сімдесятú, спільнота, 

справедливість,   температýра, 

тепéр, творчість, трамвáй, 

тролéйбус,  футбóл,  шерéнга, 

шістнáдцять,  шістдесятú, 

шістсóт, щогодúни,  щотижня (45 

слів). 

 

7. Графічні навички письма. 

Техніка письма. Культура 

оформлення письмових робіт 

написання прислівників у процесі 

виконання навчальних вправ і 

творчих робіт; 

правильно вживає розділові знаки 

в кінці речень; 

списує рукописний і друкований 

текст;  дотримується правил 

оформлення письмової роботи, 

правил правопису і каліграфії 

зіставляє написане зі зразком, 

виправляє допущені помилки 

записує під диктування текст,  який 

складається зі слів, що пишуться за 

фонетичним принципом та за 

правилами, вивченими в 2-4 класах 

і визначеними програмою для 

самостійного застосування учнями, 

а також за правилами, які були 

опрацьовані на уроках з 

допомогою вчителя слова, 

передбачені програмою 1-4 класів 

для запам’ятовування; 

правильно тлумачить, вимовляє і 

пише слова, передбачені 

програмою для 1-3 та для 4 класу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учень/учениця: 

 

дотримується гігієнічних та 
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(протягом року) 

Технічні навички. 

Графічні навички. 

 

 

 

Закріплення й удосконалення письма 

великих, малих букв та 

пунктуаційних знаків. 

 

Індивідуальні особливості письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвиток швидкості письма. 

 

 

 

 

Оформлення письмових робіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

технічних правил письма;  

вільно рухає пальцями і 

передпліччям під час письма у 

рядку; 

пише правильно букви, їх 

поєднання, пунктуаційні знаки; 

акуратно виправляє нерозбірливі 

форми графем та їх поєднання; 

безвідривно поєднує елементи букв 

х, ж, ю; 

змінює форми букв, їх поєднань, 

пунктуаційних знаків, зберігаючи 

розбірливість письма; 

безвідривно поєднує до 6 графем 

(сир, вуж, день, глум злива, земля 
очерет, апетит тощо) у словах 

вправ підручника та інших 

посібників; 

прискорює письмо у межах своїх 

фізіологічних можливостей, 

зберігаючи його розбірливість та 

дотримуючись гігієнічних і 

технічних правил; 

 

 

оформлює письмову роботу 

правильно, охайно. 

 

IV. Діяльнісна змістова лінія 

 

Зміст навчального матеріалу 

Державні вимоги до навчальних 

досягнень учня/учениці 

1. Формування навчально-

організаційних умінь і навичок 

(протягом року)  

Організація робочого місця. 

 

 

Учень/учениця: 

 

 

своєчасно готується до уроку; 

тримає в порядку своє робоче 

місце та навчальне приладдя;  



 25 

Організація навчальної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія з іншими учасниками 

навчального процесу 

 

 

 

 

2. Формування навчально-

інформаційних умінь і навичок 

(протягом року)  

Робота з підручником. 

 

 

 

 

 

Користування додатковими 

навчальними посібниками. 

 

 

 

 

 

Спілкування у процесі навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Формування навчально-

інтелектуальних і творчих умінь 

та навичок (протягом року)  

визначає під керівництвом учителя 

мету навчання; дотримується 

режиму навчальної діяльності; 

працює швидко і зосереджено; 

приступає до виконання 

самостійної роботи після її 

обдумування; раціонально 

розподіляє час для виконання 

певної роботи; цінує час – власний 

та інших людей; 

виконує всі настанови вчителя; 

слухає і коментує відповіді 

однокласників; взаємодіє з іншими 

учасниками навчальної діяльності 

(у парі, малій групі)  

 

Учень/учениця: 

 

 

орієнтується в методичному 

апараті підручника (розуміє 

значення всіх символів, 

кольорових шрифтових 

позначень); швидко знаходить 

потрібний матеріал;  

працює з навчальними 

посібниками, роздатковим 

матеріалом; користується 

довідниковою літературою 

(навчальними словниками, 

довідниками тощо); шукає нову 

інформацію в різних джерелах; 

розповідає чітко, послідовно; 

міркує взаємопов’язаними 

судженнями в ході монологічного 

повідомлення; відтворює 

інформацію з елементами логічної 

обробки матеріалу (виділення 

основної думки, встановлення 

зв’язку між відомим і невідомим 

матеріалом тощо); спілкується 

належним чином під час виконання 

групових і колективних завдань 

 

Учень/учениця: 
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Виконання мисленнєвих операцій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творче застосування знань, умінь, 

способів діяльності в нових 

ситуаціях 

 

 

 

4. Формування контрольно-

оцінювальних умінь і навичок 

(протягом року)  

Перевірка і самоперевірка усних 

висловлювань і письмових робіт. 

 

 

 

 

 

Оцінювання результатів навчання 

визначає головне; самостійно 

робить висновок із пояснення 

вчителя; користується 

порівнянням та аналогією як 

засобами встановлення нових 

ознак і якостей; класифікує і групує 

вивчений матеріал; знаходить і 

пояснює причиново-наслідкові 

зв’язки; користується прийомами 

осмисленого запам’ятовування 

(план, опорні слова); висловлює 

аргументовані критичні судження; 

доводить правильність певного 

судження та власної думки; 

виконує творчі завдання; 

застосовує мисленнєві операції, 

мовні знання і мовленнєві вміння в 

життєвих ситуаціях для 

розв’язання важливих проблем 

 

Учень/учениця: 

 

 

використовує засвоєні способи 

перевірки орфограм; знаходить і 

виправляє граматичні та 

стилістичні помилки; контролює 

послідовність виконання роботи за 

самостійно складеним планом; 

здійснює взаємоперевірку;  

оцінює усні відповіді, письмові 

роботи – власні та однокласників; 

висловлює оцінні судження 
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