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Пояснювальна записка (змінено текст розділу) 

IV. Соціокультурна змістова лінія 

Реалізація змісту соціокультурної лінії передбачає 

загальнокультурний розвиток молодших школярів і їхню 

підготовку до життєдіяльності в українському соціумі. 

Загальнокультурний розвиток здійснюється шляхом 

використання у процесі навчання української мови 

народознавчого матеріалу; текстів, у яких розкриваються 

сторінки історичного минулого України; інформації про 

відомих українців минулого і сьогодення; підготовки і 

залучення дітей до проведення народних та релігійних 

свят, обрядів, ознайомлення з історією їх виникнення; 

використання текстів на морально-етичну тематику для 

побудови переказів, репродукцій картин для написання 

творів за картиною тощо. 

Підготовка до життя в українському соціумі передбачає 

засвоєння учнями назви рідної держави та її столиці, 

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 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. 



ознайомлення з державними символами України, 

усвідомлення значення державної мови, якою в нашій 

державі є українська, виховання патріотичних почуттів, 

толерантне ставлення до інших націй, які проживають в 

Україні, і їхніх мов. Належне місце на уроках української 

мови повинно займати використання краєзнавчого й 

особливо лінгвокраєзнавчого матеріалу. У процесі 

опрацювання малих фольклорних форм доцільно 

пропонувати школярам записувати усталені вислови, 

прислів’я, приказки, співанки, які вживають у своєму 

мовленні меш-канці рідного краю. Для побудови зв’язних 

висловлювань варто обирати тематику, пов’язану з рідною 

місцевістю: складати описи рідної природи, писати про 

події і людей того міста чи села, в якому діти проживають, 

тощо. 

Для формування культури поведінки в сім’ї доцільно 

ознайомлювати учнів з українськими традиціями в 

родинних стосунках, традиційними формами звертання 

членів родини один до одного, зі ставленням до старших і 

молодших членів сім’ї. 

Для забезпечення успішної адаптації в шкільному 

середовищі дітей потрібно вчити спілкуватися з учителями, 

однокласниками, старшими і молодшими школярами, зі 

службовим персоналом школи; дотримуватися правил 

поведінки на уроці і перерві, в класі, коридорі, спортзалі, 

їдальні, актовій залі, на стадіоні, подвір’ї школи тощо. На 

уроках української мови доцільно готувати молодших 

школярів до виконання соціальних ролей: читача 

бібліотеки, глядача театру чи кінотеатру, покупця, 

пішохода, пасажира, перехожого, відвідувача 

різноманітних культурних заходів та ін. З цією метою слід 

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.  
 



використовувати тексти, у яких мовиться про поведінку 

людей у громадських місцях, з обов’язковим аналізом дій 

персонажів текстів. Для вправляння учнів у правильному і 

доречному вживанні формул мовленнєвого етикету та 

формування в молодших школярів етики спілкування їм 

пропонують складати діалоги за ситуативними малюнками, 

словесно описаними ситуаціями на теми: «У театрі», «На 

виставці», «У магазині», «На вулиці», «У транспорті», «В 

їдальні», «У гостях» і подібні. 
 

 

 

 

1 КЛАС  
238 годин (7 годин на тиждень) 

І. Навчання грамоти 

1. Навчання читати 

Стара редакція Нова редакція 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Букварний період 

(76 годин) 

 

 

 

 

Післябукварний період  

(29 годин) 

 

 

 

 

 

 

 

Букварний період  

(89 годин) 

Позначення звуків буквами 

(перенесено з добукварного 

періоду)  

 

Післябукварний період 

 (16 годин) 

 

 

 

 

 

 

 

          

ІІІ. Мовна змістова лінія 



1.Текст. Речення. Слово 

(протягом року) 

 Робота над засвоєнням 

власне українських 

загальновживаних слів на 

місці засвоєних окремими 

учнями в дошкільному 

житті російських слів: 

олівець, гумка, рядок, 

зошит, лялька, годинник, 

літак, смужка, малюнок, 

крапка, кишеня, сорочка та ін.. 

Уточнення правильного 

вимовляння українських 

слів, на місці яких засвоєно 

під впливом російської мови 

слова з іншим звучанням: 

лінійка, вікно, ліс, дерево, 

бабуся, дідусь та ін. 

 

Розташування речень за 

змістом у деформованому 

тексті. 

 

Звуки і букви. Склад. 

Наголос. 

 

 

володіє загальновживаними 

українськими словами, 

зокрема тими, що 

стосуються навчальної 

діяльності 

відрізняє на слух 

загальновживані українські 

слова від слів споріднених 

мов з тим самим значенням 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відновлює деформований 

текст, який складається з 2-3 

речень. 

 

правильно вимовляє 

приголосні звуки [дж], [дз], 

[дз'], [ц], [ц'], [ч], гортанний 

звук [г] та глотковий [ґ] 

 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 

 

 

правильно вимовляє 

приголосні звуки [дж], [дз], 

[дз'], [ц], [ц'], [ч], щілинний 

звук [г] та проривний [ґ] 

 

Соціокультурна змістова лінія - перенесено до пояснювальної записки (представлено у вигляді рекомендованої 

тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАС (119 годин)  

І семестр — 64 години (4 години на тиждень);  ІІ семестр — 55 годин (3 години на тиждень) 
Мовленнєва змістова лінія. Писемне мовлення 

Стара редакція Нова редакція 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Обговорення письмових 

робіт у парах, невеликих 

групах; формування уміння 

бачити позитивне в роботі, 

давати поради щодо її 

доопрацювання, уміння 

вдосконалювати написане. 

Бере участь (робота в парах, 

групах) в об говоренні 

навчальних текстів та 

складених самостійно 

іншими учнями з метою 

редагування, удосконалення 

тексту (с 31) 

Вилучено  

Мовна змістова лінія. Слово 

Практичне ознайомлення із 

прийменниками, їх роллю 

в реченні. 

упізнає в реченні, тексті 

загальновживані 

прийменники, використовує 

їх у мовленні (с.33) 

Вилучено  



Речення (внесено доповнення) 

Об’єднання двох простих 

речень в одне складне – за 

зразком, без використання 

термінів. Використання 

безсполучникових зв’язків, а 

також сполучників а, і. (Дме 

вітер, іде дощ. Батько 

читає газету, а я готую 

уроки і т. ін.). 

об’єднує з допомогою 

вчителя або в колективній 

роботі два прості речення в 

одне складне (с.34) 

Обʹєднання двох простих 

речень в одне складне – за 

зразком, без уживання 

термінів (в усному мовленні 

- доповнено). Використання 

безсполучникових зв’язків, а 

також сполучників а, і. (Дме 

вітер, іде дощ. Батько 

читає газету, а я готую 

уроки і т. ін.). 

об’єднує з допомогою 

вчителя або в колективній 

роботі два прості речення в 

одне складне (в усному 

мовленні - доповнено). 

 

 

 

Текст  

Заголовок тексту. 

Удосконалення вміння 

добирати заголовок 

відповідно до змісту тексту. 

добирає або вибирає з-

поміж запропонованих 

учителем заголовок до 

навчального тексту, 

відповідний його темі або 

меті;  

Заголовок тексту. 

Удосконалення вміння 

добирати заголовок 

відповідно до змісту тексту. 

(без змін) 

 

добирає або вибирає з-поміж 

запропонованих учителем 

заголовок до навчального 

тексту 

відповідний його темі або 

меті - вилучено 

Мова і мовлення 

Українська мова і споріднені 

з нею мови. Спостереження 

за звучанням, написанням і 

значенням слів у 

споріднених мовах. 

Старі і нові слова в мові. 

Поповнення мови новими 

словами. Практичне 

ознайомлення зі словами-

звертаннями. 

розрізнює на слух та під час 

читання висловлювання 

українською мовою та 

висловлювання іншими, у 

т.ч. спорідненими, мовами 

 

вживає у своєму мовленні і 

спілкуванні слова-

звертання 

Вилучено  



Правопис 

Слова, значення, вимову і 

написання яких учні 

повинні засвоїти:портфель, 

шофер, ясен (34 слова) 

 Портфель замінено на 

ранець 

шофер, ясен – вилучено 

(32 слова) 

 

Графічні навички письма. Техніка письма. Культура оформлення письмових робіт. 

Зображення таблиці і 

вписування в неї слів 

Вписує слова у накреслену 

самостійно таблицю 

Зображення таблиці  - 

вилучено. Вписування в 

таблицю слів. 

вписує слова у накреслену 

самостійно - вилучено 

таблицю 

 

Соціокультурна змістова лінія - перенесено до пояснювальної записки (представлено у вигляді рекомендованої 

тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній) 

 

 

3 КЛАС  

119 годин  

І семестр — 64 години (4 години на тиждень);  

ІІ семестр — 55 годин (3 години на тиждень 
Мовленнєва змістова лінія 

Говоріння 
Стара редакція Нова редакція 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Зміст навчального 

матеріалу 

Державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої 

підготовки учнів 

Відтворення, розігрування 

діалогів за прослуханим або 

прочитаним твором. 

Бере участь у відтворенні 

діалогу (с.40) 
Вилучено  

Писемне мовлення 

Складання і записування 1 

або 2-3 зв’язаних між собою 

Самостійно складає речення 

(окремі та зв’язані між 

Вилучено  



речень за певними 

орієнтирами, поданими 

вчителем або в підручнику, 

робочому зошиті. 

собою) за поданими 

ілюстраціями, за 

спостереженнями, опорними 

словами, на зазначену 

вчителем тему(с.42) 

Мовна змістова лінія. Речення 

Побудова речень (простих і 

складних, зі звертанням та 

однорідними членами) за 

зразком та схемами. 

 

 

 

Перебудова речень: 

об'єднання двох простих 

речень в одне просте з 

однорідними членами; 

об'єднання двох простих 

речень в одне складне (за 

зразком) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Різні способи вираження 

підмета і присудка (лише 

практично). 

 

 

 

 

 

 

 

перебудовує за зразком два 

прості речення в одне 

просте з однорідними 

членами (Діти вчаться 

писати. Діти вчаться 

малювати. — Діти вчаться 

писати і малювати.);  

об'єднує за зразком два 

прості речення в одне 

складне (Сьогодні брат 

працює на фермі. Тато 

готує ґрунт під посіви. — 

Сьогодні брат працює на 

фермі, а тато готує ґрунт 

під посіви) (с.44) 

 

Побудова речень за 

схемами. (простих і 

складних, зі звертанням та 

однорідними членами) за 

зразком – вилучено. 

 

Вилучено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучено 

 



Слово. Значення слова 

Культура мовленого слова: 

розрізнення літературної 

лексичної норми та 

ненормативної лексики 

(вульгаризмів, суржику, 

русизмів тощо) на 

прикладах спостережень за 

мовленням учнів 

  Вульгаризмів замінено на 

діалектизмів  

 

 

 

 

 

Частини мови. Загальне поняття (стара редакція - 4 години, нова редакція – 2 години) 

 

Повторення вивченого за рік  (стара редакція - 4 години, нова редакція – 6 годин) 

 

Фонетика і графіка. Правопис 

Робота з орфографічним та 

іншими навчальними 

словниками. 

 

користується 

орфографічним та іншими 

навчальними словниками 

(тлумачним, перекладним 

та ін.); (с. 49) 

Робота з орфографічним та 

іншими навчальними 

словниками. 

 

 Перекладним змінено на 

синонімів. 

 

Соціокультурна змістова лінія - перенесено до пояснювальної записки (представлено у вигляді рекомендованої 

тематики текстів, на матеріалі яких повинен реалізуватися зміст мовленнєвої та мовної ліній) 
 


