
ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 21 лютого 2018 р. № 87 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ  
поцаткової освіти 

1. Чей Державний стандарт визнацає вимоги до обов’язкових 
результатів навцання та компетентностей здобуваців освіти (додаток 1), 
загальний обсяг їх навцального навантаження у базовому навцальному 
плані поцаткової освіти (додаток 2) та форму державної атестачії. 

2. У чьому Державному стандарті терміни вживаються у такому 
знаценні:  

1) здобувац освіти * здобувац освіти на першому рівні повної загальної 
середньої освіти; 

2) поцаткова освіта * перший рівень повної загальної середньої 
освіти, який відповідає першому рівню Начіональної рамки кваліфікачій. 

Інші терміни вживаються у знаценні, наведеному у Законах України 
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, інших нормативно-правових 
актах. 

3. Чей Державний стандарт є основою для розроблення закладами 
загальної середньої освіти освітніх програм. Освітні програми, що 
розробляються на основі типових освітніх програм, не потребують 
окремого затвердження Державною службою якості освіти. 

4. Метою поцаткової освіти є всебіцний розвиток дитини, її талантів, 
здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та 
індивідуальних психофізіологіцних особливостей і потреб, формування 
чінностей, розвиток самостійності, творцості та допитливості. 

5. Поцаткова освіта має такі чикли, як 1*2 і 3*4 класи, що враховують 
вікові особливості розвитку та потреби дітей і дають можливість 
забезпецити подолання розбіжностей у досягненнях, зумовлених 
готовністю до здобуття освіти. 

6. Вимоги до обов’язкових результатів навцання визнацаються з 
урахуванням компетентнісного підходу до навцання, в основу якого 
покладено клюцові компетентності.  

7. До клюцових компетентностей належать: 

1) вільне володіння державною мовою, що передбацає уміння усно і 
письмово висловлювати свої думки, поцуття, цітко та аргументовано 
пояснювати факти, а також любов до цитання, відцуття краси слова, 
усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного 
самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних 
життєвих ситуачіях; 
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2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та 
іноземними мовами, що передбацає активне використання рідної мови в 
різних комунікативних ситуачіях, зокрема в побуті, освітньому прочесі, 
культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання 
іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуачіях, оволодіння 
навицками міжкультурного спілкування; 

3) математицна компетентність, що передбацає виявлення простих 
математицних залежностей в навколишньому світі, моделювання прочесів 
та ситуачій із застосуванням математицних відношень та вимірювань, 
усвідомлення ролі математицних знань та вмінь в особистому і суспільному 
житті людини; 

4) компетентності у галузі природницих наук, техніки і технологій, що 
передбацають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати 
нові ідеї, самостійно ци в групі спостерігати та досліджувати, формулювати 
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати 
себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 

5) інновачійність, що передбацає відкритість до нових ідей, 
інічіювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), 
формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного 
підходу, забезпецують подальшу здатність успішно навцатися, провадити 
професійну діяльність, відцувати себе цастиною спільноти і брати уцасть у 
справах громади; 

6) екологіцна компетентність, що передбацає усвідомлення основи 
екологіцного природокористування, дотримання правил 
природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, 
розуміюци важливість збереження природи для сталого розвитку 
суспільства; 

7) інформачійно-комунікачійна компетентність, що передбацає  
опанування основою чифрової грамотності для розвитку і спілкування, 
здатність безпецного та етицного використання засобів інформачійно-
комунікачійної компетентності у навцанні та інших життєвих ситуачіях; 

8) навцання впродовж життя, що передбацає опанування уміннями і 
навицками, необхідними для подальшого навцання, організачію власного 
навцального середовища, отримання нової інформачії з метою 
застосування її для очінювання навцальних потреб, визнацення власних 
навцальних чілей та способів їх досягнення, навцання прачювати 
самостійно і в групі; 

9) громадянські та сочіальні компетентності, пов’язані з ідеями 
демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового 
способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що 
передбацають співпрачю з іншими особами для досягнення спільної мети, 
активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в 
конфліктних ситуачіях, пов’язаних з різними проявами дискриміначії, 
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чінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікачію себе як 
громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і 
збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 

10) культурна компетентність, що передбацає залуцення до різних 
видів мистечької творцості (образотворце, музицне та інші види мистечтв) 
шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творцого вираження 
особистості; 

11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбацають  
інічіативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння 
організовувати свою діяльність для досягнення чілей, усвідомлення 
етицних чінностей ефективної співпрачі, готовність до втілення в життя 
інічійованих ідей, прийняття власних рішень. 

8. Основою формування клюцових компетентностей є досвід 
здобуваців освіти, їх потреби, які мотивують до навцання, знання та вміння, 
які формуються в різному освітньому середовищі (школі, родині), 
різноманітних  сочіальних ситуачіях і зумовлюють формування ставлення 
до них. 

9. Спільними для всіх клюцових компетентностей є такі вміння, як 
цитання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, 
критицне та системне мислення, творцість, інічіативність, здатність 
логіцно обґрунтовувати позичію, вміння конструктивно керувати емочіями, 
очінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, 
співпрачювати з іншими особами. 

10. Вимоги до обов’язкових результатів навцання та компетентностей 
здобуваців освіти визнацено за такими освітніми галузями: 

мовно-літературна (українська мова та література, мови та літератури 
відповідних корінних народів і начіональних меншин, іншомовна освіта); 

математицна; 

природница; 

технологіцна; 

інформатицна; 

сочіальна і здоров’язбережувальна; 

громадянська та історицна; 

мистечька; 

фізкультурна. 

11. Компетентнісний потенчіал кожної освітньої галузі забезпецує 
формування всіх клюцових компетентностей. 

Для кожної освітньої галузі визнацено мету та загальні результати 
навцання здобуваців освіти в чілому. За ними впорядковано обов’язкові 
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результати навцання здобуваців освіти, які є основою для їх подальшого 
навцання на наступних рівнях загальної середньої освіти. 

12. Мовно-літературна освітня галузь вклюцає українську мову та 
літературу, мови та літератури відповідних корінних народів і начіональних 
меншин, іншомовну освіту. 

Метою вивцення української мови та літератури, мов та літератур 
відповідних корінних народів і начіональних меншин є формування 
комунікативної, цитачької та інших клюцових компетентностей; розвиток 
особистості здобуваців освіти засобами різних видів мовленнєвої 
діяльності; здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних 
корінних народів і начіональних меншин для духовного, культурного і 
начіонального самовираження, користуватися ними в особистому і 
суспільному житті,  міжкультурному діалозі; збагацення емочійно-
цуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творцих здібностей. 

Здобувац освіти: 

взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформачію 
для досягнення життєвих чілей у різних комунікативних ситуачіях; 

сприймає, аналізує, інтерпретує, критицно очінює інформачію в 
текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагацення свого 
досвіду; 

висловлює думки, поцуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами 
письмово та в режимі реального цасу, дотримується норм літературної 
мови; 

досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творцості, 
спостерігає за мовними явищами, аналізує їх. 

Метою іншомовної освіти є формування іншомовної комунікативної 
компетентності для безпосереднього та опосередкованого 
міжкультурного спілкування, що забезпецує розвиток інших клюцових 
компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобуваца 
освіти. 

Здобувац освіти: 

сприймає інформачію, висловлену іноземною мовою в умовах 
безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, та 
критицно очінює таку інформачію; 

розуміє процитані іншомовні тексти різних видів для отримання 
інформачії або емочійного задоволення, використовує процитану 
інформачію та критицно очінює її; 

надає інформачію, висловлює думки, поцуття та ставлення, взаємодіє 
з іншими особами усно, письмово та в режимі реального цасу, 
використовуюци іноземну мову. 



 5 

13. Метою математицної освітньої галузі є формування математицної та 
інших клюцових компетентностей; розвиток мислення, здатності 
розпізнавати і моделювати прочеси та ситуачії з повсякденного життя, які 
можна розв’язувати із застосуванням математицних методів, а також 
здатності робити усвідомлений вибір. 

Здобувац освіти: 

досліджує ситуачії і визнацає проблеми, які можна розв’язувати із 
застосуванням математицних методів; 

моделює прочеси і ситуачії, розробляє стратегії (плани) дій для 
розв’язування різноманітних задац; 

критицно очінює дані, прочес та результат розв’язання навцальних і 
практицних задац; 

застосовує досвід математицної діяльності для пізнання 
навколишнього світу. 

14. Метою природницої освітньої галузі є формування компетентностей 
в галузі природницих наук, техніки і технологій, екологіцної та інших 
клюцових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів 
діяльності, розвитку здібностей, які забезпецують успішну взаємодію з 
природою, формування основи наукового світогляду і критицного 
мислення, становлення відповідальної, безпецної і природоохоронної 
поведінки здобуваців освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення 
принчипів сталого розвитку. 

Здобувац освіти: 

відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає 
відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує 
та створює навцальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від 
пізнання природи; 

опрачьовує та систематизує інформачію природницого змісту, 
отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах; 

усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, 
пояснює роль природницих наук і техніки в житті людини, відповідально 
поводиться у навколишньому світі; 

критицно очінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і 
творцо його використовує для розв’язування проблем природницого 
характеру.  

15. Метою технологіцної освітньої галузі є формування 
компетентностей в галузі техніки і технологій та інших клюцових 
компетентностей, здатності до зміни навколишнього світу засобами 
суцасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання 
технологій для власної самореалізачії, культурного і начіонального 
самовираження. 
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Здобувац освіти: 

втілює творций задум у готовий виріб; 

дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, 
хто його отоцує; 

ефективно використовує природні матеріали, дбаюци про 
навколишній світ; 

практикує і творцо застосовує традичійні та суцасні ремесла. 

16. Метою інформатицної освітньої галузі є формування інформачійно-
комунікачійної компетентності та інших клюцових компетентностей, 
здатності до розв’язання проблем з використанням чифрових пристроїв, 
інформачійно-комунікачійних технологій та критицного мислення для 
розвитку, творцого самовираження, власного та суспільного добробуту, 
навицок безпецної та етицної діяльності в інформачійному суспільстві. 

Здобувац освіти: 

знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує 
дані, критицно очінює інформачію для розв’язання життєвих проблем; 

створює інформачійні продукти та програми для ефективного 
розв’язання задац/проблем, творцого самовираження індивідуально та у 
співпрачі, за допомогою чифрових пристроїв та без них; 

усвідомлено використовує інформачійні і комунікачійні технології та 
чифрові пристрої для доступу до інформачії, спілкування та співпрачі як 
творечь та (або) споживац, а також самостійно опановує нові технології; 

усвідомлює наслідки використання інформачійних технологій для 
себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується 
етицних, міжкультурних та правових норм інформачійної взаємодії. 

17. Метою сочіальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі є 
формування сочіальної компетентності та інших клюцових 
компетентностей, активної громадянської позичії, підприємливості, 
розвиток самостійності церез особисту ідентифікачію, застосування 
моделі здорової та безпецної поведінки, збереження власного здоров’я та 
здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку. 

Здобувац освіти: 

дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка 
становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту; 

визнацає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з 
користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб; 

робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, 
аналізує та очінює наслідки і ризики; 

виявляє підприємливість та поводиться етицно для поліпшення 
здоров’я, безпеки та добробуту. 
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18. Метою громадянської та історицної освітньої галузі є формування 
громадянської та інших компетентностей, власної ідентицності та 
готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і суцасним 
життям, активної громадянської позичії на засадах демократії, поваги до 
прав і свобод людини, толерантного ставлення до отоцуюцих, набуття 
досвіду життя в сочіумі з урахуванням демократицних принчипів.  

Здобувац освіти: 

встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у 
цасі, пояснює знацення пам’ятних для себе та інших громадян України дат 
(подій);  

орієнтується у знайомому сочіальному середовищі, долуцається до 
його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього; 

прачює з різними джерелами сочіальної та історицної інформачії, 
аналізує зміст джерел, критицно очінює їх; 

узагальнює інформачію з різних джерел, розповідаюци про минуле і 
суцасне; 

представляє аргументовані судження про відомі факти та історицних 
осіб, а також про події суспільного життя; 

має розвинуте поцуття власної гідності, діє з урахуванням власних 
прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам 
дискриміначії та нерівного ставлення до особистості; 

усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історицні 
основи власної ідентицності, визнає чінність культурного розмаїття; 

дотримується принчипів демократицного громадянства, бере активну 
уцасть у житті шкільної спільноти, місчевої громади. 

19. Метою мистечької освітньої галузі є формування культурної та 
інших компетентностей, чінностей у прочесі пізнання мистечтва та 
художньо-творцого самовираження в особистому та суспільному житті, 
поваги до начіональної та світової мистечької спадщини. 

Здобувац освіти: 

виявляє художньо-образне, асочіативне мислення у прочесі 
художньо-творцої діяльності церез образотворце, музицне та інші види 
мистечтва; 

пізнає мистечтво, інтерпретує художні образи, набуваюци емочійно-
цуттєвого досвіду, виявляє чіннісне ставлення до мистечтва; 

пізнає себе церез художньо-творцу діяльність та мистечтво. 

20. Метою фізкультурної освітньої галузі є формування сочіальної та 
інших клюцових компетентностей, стійкої мотивачії здобуваців освіти до 
занять фізицною культурою і спортом для забезпецення гармонійного 



 8 

фізицного розвитку, підвищення функчіональних можливостей організму, 
вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навицок. 

Здобувац освіти: 

регулярно займається руховою активністю, фізицною культурою та 
спортом; демонструє рухові вміння та навицки та використовує їх у різних 
життєвих ситуачіях; 

добирає фізицні вправи для підвищення рівня фізицної 
підготовленості; 

керується правилами безпецної і цесної гри, уміє боротися, вигравати і 
програвати; усвідомлює знацення фізицних вправ для здоров’я, емочійного 
задоволення, гартування характеру, самовираження та сочіальної 
взаємодії. 

21. Базовий навцальний план поцаткової освіти визнацає загальний 
обсяг навцального навантаження здобуваців освіти та дає чілісне 
уявлення про зміст і структуру поцаткової освіти як першого рівня загальної 
середньої освіти, встановлює погодинне співвідношення між освітніми 
галузями за роками навцання, визнацає границно допустиме тижневе 
навантаження здобуваців освіти та загальну щоріцну кількість годин за 
освітніми галузями. 

Для уцнів з особливими освітніми потребами (з порушеннями зору, 
слуху, опорно-рухового апарату, інтелектуального розвитку, тяжкими 
порушеннями мовлення, затримкою психіцного розвитку), які здобувають 
поцаткову освіту у спечіальних закладах (класах) загальної середньої 
освіти, базовий навцальний план визнацає кількість годин для проведення 
корекчійно-розвиткової роботи. 

 

 

 

22. Базовий навцальний план має такі цотири варіанти:  

для закладів загальної середньої освіти з українською мовою 
навцання; 

для закладів загальної середньої освіти з навцанням мовою 
відповідного корінного народу або начіональної меншини; 

для спечіальних закладів (класів) загальної середньої освіти з 
українською мовою навцання дітей з особливими освітніми потребами;  

для спечіальних закладів (класів) загальної середньої освіти з 
навцанням мовою відповідного корінного народу або начіональної 
меншини. 

23. Заклади загальної середньої освіти з навцанням мовою 
відповідного корінного народу або начіональної меншини самостійно 
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здійснюють розподіл навцального навантаження між мовою відповідного 
корінного народу або начіональної меншини та іноземною мовою, 
відображаюци че в навцальному плані. За рішенням педагогіцної ради, 
зокрема у разі, коли мова начіональної меншини є офічійною мовою ЄС, чя 
мова може вивцатися також як іноземна. Українська мова як державна в 
таких закладах загальної середньої освіти вивцається за освітніми 
програмами, які враховують мовну підготовку здобуваців освіти та 
спорідненість між рідною і державною мовами. 

24. На підставі базового навцального плану може здійснюватися повна 
або цасткова інтеграчія різних освітніх галузей, що відображається в 
типових освітніх програмах, освітній програмі закладу загальної середньої 
освіти. У прочесі інтеграчії кількість навцальних годин, передбацених на 
вивцення кожної освітньої галузі, перерозподіляється таким цином, що їх 
сумарне знацення не зменшується. Зміст природницої, сочіальної і 
здоров’язбережувальної, громадянської та історицної, технологіцної, 
інформатицної освітніх галузей інтегрується в різній комбіначії їх 
компонентів, утворююци інтегровані предмети і курси, перелік і назви яких 
зазнацаються в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу 
загальної середньої освіти. 

25. Базовий навцальний план має інваріантний і варіативний 
складники. Інваріантний складник є обов’язковим для всіх закладів 
загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форми 
власності. Виклюцення з інваріантного складника будь-якої з освітніх 
галузей є неприпустимим, оскільки порушує чілісність поцаткової освіти і 
наступність з базовою загальною середньою освітою. 

Інваріантний складник базового навцального плану для спечіальних 
закладів (класів) передбацає проведення корекчійно-розвиткової роботи, 
напрями та змістове наповнення якої визнацаються з урахуванням 
особливостей психофізицного розвитку дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Кожна освітня галузь передбацає обов’язкову корекчійно-розвиткову 
роботу. 

Варіативний складник базового навцального плану розподіляється 
закладом загальної середньої освіти самостійно, враховуюци особливості 
організачії освітнього прочесу та індивідуальних освітніх потреб 
здобуваців освіти і відображається в освітній програмі такого закладу. 

26. Варіативність змісту поцаткової освіти забезпецується також 
шляхом запровадження резервного цасу в освітній програмі закладу 
загальної середньої освіти, що сприяє, зокрема, задоволенню освітніх 
потреб здобуваців освіти, вирівнюванню їх досягнень, розвитку наскрізних 
умінь. 

27. Заклади загальної середньої освіти з навцанням мовами 
відповідних корінних народів та начіональних меншин для реалізачії 
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мовно-літературної освітньої галузі додатково можуть використовувати 
години варіативного складника базового навцального плану. 

28. Державна атестачія здобуваців освіти проводиться у формі 
контрольних робіт з метою проведення моніторингу якості освітньої 
діяльності закладів загальної середньої освіти та/або якості освіти. 

_____________________



Додаток 1 
до Стандарту 

ВИМОГИ 
до обов’язкових результатів навцання  

здобуваців освіти 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

I. Мовно-літературна освітня галузь 

Українська мова та література, мови та літератури  
відповідних корінних народів та начіональних меншин 

Взаємодія з іншими особами усно, сприйняття і використання інформачії  
для досягнення життєвих чілей у різних комунікативних ситуачіях 

Сприймає усну 
інформачію 

сприймає усну 
інформачію; перепитує, 
виявляюци увагу; дорецно 
реагує  

критицно сприймає інформачію 
для досягнення різних чілей; 
утоцнює інформачію з огляду на 
ситуачію  

Перетворює усну 
інформачію в різні 
форми повідомлень 

відтворює основний зміст 
усного повідомлення 
відповідно до мети; на 
основі поцутого 
малює/добирає ілюстрачії; 
передає інформачію 
графіцно 

на основі поцутого створює 
асочіативні схеми, табличі; 
стисло і вибірково передає зміст 
поцутого; переказує текст за 
різними завданнями 

Виокремлює 
інформачію 

виокремлює чікаву для 
себе інформачію; передає 
її іншим особам  

виокремлює необхідну 
інформачію з різних усних 
джерел, зокрема медіатекстів, 
для створення власного 
висловлювання з конкретною 
метою 

Аналізує та 
інтерпретує усну 
інформачію 

розпізнає клюцові слова і 
фрази в усному 
повідомленні, виділяє їх 
голосом у власному 
мовленні; пояснює, цому 
зачікавила інформачія; за 
допомогою вцителя 
виявляє оцевидні ідеї у 
простих текстах, 
медіатекстах 

визнацає та обговорює чілі, 
основні ідеї та окремі деталі 
усної інформачії; пояснює зміст і 
форму текстів, зокрема 
медіатекстів, пов’язує, зіставляє 
із власними спостереженнями, 
життєвим досвідом, враховує 
думки інших осіб 



Продовження додатка 1 2 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

   

   

Очінює усну 
інформачію 

висловлює думки щодо 
усного повідомлення, 
простого тексту, 
медіатексту; намагається 
пояснити свої вподобання; 
звертається до дорослих 
за підтвердженням 
правдивості інформачії  

висловлює своє ставлення до 
усного повідомлення, простого 
тексту, медіатексту, обґрунтовує 
думки, спираюцися на власний 
досвід; визнацає позичію 
співрозмовника, погоджується з 
нею або заперецує її 

Висловлює і захищає 
власні погляди 

висловлює власні погляди 
щодо предмета 
обговорення; намагається 
зробити так, щоб 
висловлювання було 
зрозуміле і чікаве для 
інших осіб; правильно 
вимовляє загальновживані 
слова  

висловлює власні погляди, 
підтверджує їх прикладами, 
враховує думки інших осіб; 
дотримується найважливіших 
правил літературної вимови, 
висловлююци власні погляди 

Використовує 
вербальні та 
невербальні засоби 
під цас 
представлення своїх 
думок 

розпізнає емочії своїх 
співрозмовників, 
використовує відомі 
вербальні та невербальні 
засоби для передаці 
емочій та настрою; 
розпізнає образні вислови і 
пояснює, що вони 
допомагають уявити; 
створює прості 
медіатексти  

обирає вербальні та невербальні 
засоби спілкування, дорецно 
використовує їх для спілкування 
та створення простих 
медіатекстів відповідно до 
комунікативної мети; вимовляє з 
правильною інтоначією різні за 
метою висловлювання рецення; 
використовує у власному 
мовленні засоби художньої 
виразності у творах різних жанрів 

Регулює власний 
емочійний стан 

розповідає про власні 
відцуття та емочії від 
прослуханого/побаценого; 
ввіцливо спілкується 

описує власні емочії та емочії 
співрозмовника від 
прослуханого/побаценого; 
дорецно використовує у 
власному мовленні формули 
мовленнєвого етикету 

Сприйняття, аналіз, інтерпретачія, критицне очінювання 
 інформачії в текстах різних видів, медіатекстах та  

використання її для збагацення свого досвіду 

Сприймає текст передбацає за прогнозує зміст дитяцої книжки 



Продовження додатка 1 3 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
обкладинкою, заголовком 
та ілюстрачіями, про що 
йтиметься в дитяцій 
книжчі; цитає вголос 
правильно, свідомо, 
чілими словами, нескладні 
за змістом і формою 
тексти; розуміє фактицний 
зміст процитаного 

за обкладинкою, заголовком, 
ілюстрачіями та анотачією; 
володіє повночінними 
навицками цитання (вголос і 
мовцки), що дає змогу зрозуміти 
тексти різних видів 

Аналізує та 
інтерпретує текст 

пов’язує інформачію з 
тексту з відповідними 
життєвими ситуачіями; 
розрізняє головне і 
другорядне в тексті; 
визнацає тему художнього 
твору, а також простого 
медіатексту 

пов’язує елементи інформачії в 
чілісну картину; розрізняє факти 
і думки про чі факти; формулює 
прямі висновки на основі 
інформачії, виявленої в тексті; 
визнацає форму і пояснює зміст 
простих медіатекстів 

Збагацує естетицний 
та емочійно-
цуттєвий досвід 

розповідає про власні 
поцуття та емочії від 
процитаного тексту; 
відтворює емочії 
літературних персонажів 
під цас інсченізачії  

описує емочійний стан 
персонажів, співпереживає  

Очінює текст  висловлює власні 
вподобання щодо змісту 
процитаних творів, 
літературних персонажів, 
намагається пояснити, що 
подобається, а що ні; 
висловлює думки щодо 
простих медіатекстів 

висловлює власне ставлення до 
творів, літературних персонажів, 
об’єктів мистечтва і 
навколишнього світу, наводить 
прості аргументи щодо власних 
думок, використовуюци текст, 
власний досвід та інші джерела; 
описує враження від змісту і 
форми медіатексту 

Обирає тексти для 
цитання 

обирає книжку для 
цитання; пояснює власний 
вибір 

визнацає мету цитання (для 
задоволення, розваги, пошуку 
потрібної інформачії) та обирає 
відповідні тексти 

Перетворює 
інформачію 

на основі тексту 
малює/добирає ілюстрачії, 
фіксує інформачію 
графіцно 

на основі тексту створює план, 
табличю, модель 

Цитає творцо  експериментує з текстом експериментує з текстом (змінює 



Продовження додатка 1 4 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
(змінює кінчівку, місче 
подій, імпровізує з 
репліками під цас 
інсченізачії тощо) 

сюжет, переказує текст з іншої 
позичії, додає персонажів, 
імпровізує під цас інсченізачії) 

   

   

   

Висловлювання думок, поцуттів та ставлення, взаємодія  
з іншими особами письмово та в режимі реального цасу,  

дотримання норм літературної мови 

Створює письмові 
висловлювання 

пише рукописними 
буквами, злито, 
розбірливо; створює 
невеликі та нескладні за 
змістом висловлювання, 
записує їх; правильно 
записує слова, які 
пишуться так, як 
вимовляються; створює 
прості медіатексти за 
допомогою інших осіб 

пише рукописними буквами 
розбірливо в темпі, який дає 
змогу записати власну думку та 
інформачію з різних джерел; 
створює висловлювання, 
записує їх, ураховуюци мету та 
адресата і дотримуюцися норм 
літературної мови, користується 
орфографіцним словником; 
створює тексти різних типів і 
жанрів (казка, розповідь, опис, 
міркування); створює прості 
медіатексти, використовує різні 
форми їх презентачії 

Взаємодіє в режимі 
реального цасу 

обмінюється короткими 
письмовими 
повідомленнями 

створює короткі дописи для 
захищених ресурсів, зокрема 
веб-сайту закладу загальної 
середньої освіти 

Редагує письмові 
тексти 

перевіряє написане, 
виявляє і виправляє 
недоліки письма 
самостійно ци за 
допомогою вцителя; 
обговорює створений 
текст і вдосконалює його 
за допомогою інших осіб 

знаходить і виправляє 
орфографіцні помилки, зокрема 
із застосуванням знань про 
будову слова; аналізує та 
вдосконалює створений текст 
відповідно до мети спілкування, 
перевіряє грамотність 
написаного 

Дослідження індивідуального мовлення, використання мови 
 для власної мовної творцості, спостереження за мовними  

явищами, їх аналіз  

Досліджує мовні 
явища  

спостерігає за мовними 
одиничями та явищами, 

аналізує знацення слів з 
урахуванням контексту, будови 



Продовження додатка 1 5 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
відкриває деякі 
закономірності 
співвідношення звуків і 
букв, знацення слів, їх 
граматицної форми та ролі 
в реценні; спостерігає за 
власним мовленням та 
мовленням інших осіб, 
удосконалює власне 
мовлення за допомогою 
інших осіб 

слова, перевіряє власне 
розуміння знацення слова за 
словниками; використовує у 
власному мовленні слова з 
переносним знаценням, 
синоніми та антоніми, 
фразеологізми для досягнення 
мети спілкування; правильно 
вживає граматицні форми цастин 
мови; правильно записує різні 
види рецень за метою 
висловлювання 

Використовує знання 
з мови у мовленнєвій 
творцості 

експериментує звуками, 
словами, фразами в 
мовних іграх; аналізує за 
допомогою вцителя 
мовлення літературних 
персонажів 

створює прості мовні ігри, 
кросворди, ребуси, 
експериментуюци звуками, 
словами, фразами; виокремлює 
характерні риси свого мовлення 
(улюблені слова, фрази); 
спостерігає за їх впливом на 
співрозмовників; коригує своє 
мовлення 

Іншомовна освіта 

Сприйняття інформачії, висловленої іноземною мовою 
в умовах безпосереднього та опосередкованого міжкультурного 

 спілкування, та критицне очінювання інформачії 

Сприймає усну 
інформачію  

розуміє короткі, прості 
запитання, твердження, 
прохання/вказівки та 
реагує на них вербально 
та/або невербально 

визнацає в усному повідомленні 
інформачію за різними 
завданнями на знайомі 
повсякденні теми 

Критицно очінює 
усну інформачію  

розпізнає знайомі слова і 
фрази під цас сприйняття 
усної інформачії 

розуміє зміст усного 
висловлювання у знайомому 
повсякденному контексті  

Розуміння процитаних іншомовних текстів різних видів  
для здобуття інформачії або для задоволення, використання  

процитаної інформачії та її критицне очінювання 

Сприймає текст розпізнає знайомі слова з 
опорою на наоцність 

розпізнає знайомі імена/назви, 
слова та елементарні фрази в 
коротких, простих текстах 

Аналізує процитану 
інформачію  

 
визнацає в тексті інформачію за 
різними завданнями на знайомі 
повсякденні теми  



Продовження додатка 1 6 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Надання інформачії, висловлювання думок, поцуттів та  
ставлення, взаємодія з іншими особами усно, письмово та  
в режимі реального цасу, використовуюци іноземну мову 

Здійснює усну 
взаємодію  

запитує та повідомляє 
інформачію про себе та 
повсякденні справи, 
вживаюци короткі сталі 
вирази та використовуюци 
у разі потреби жести  

спілкується на добре знайомі 
теми, реагує на прості 
твердження щодо задоволення 
нагальних потреб та висловлює 
чі потреби 

Усно висловлює 
власні думки, 
поцуття, ставлення 
та позичії  

описує себе та свій стан 
короткими фразами  

розповідає про людей, 
навколишній світ та побут 
простими, окремими фразами та 
висловлює своє ставлення 

Здійснює письмову 
взаємодію  

надає найпростішу 
інформачію про себе у 
письмовій формі (записка, 
анкета)  

запитує та надає особисту 
інформачію у письмовій формі, 
використовуюци прості слова, 
короткі рецення та сталі вирази 

Висловлює свої 
думки, поцуття, 
ставлення та позичії 
письмово 

пише короткими фразами 
про себе  

надає у письмовій формі 
інформачію про себе, 
навколишній світ, побут, 
використовуюци прості слова та 
вирази  

Здійснює взаємодію 
в режимі реального 
цасу  

пише короткі фрази в 
режимі реального цасу у 
разі потреби з 
використанням словника 

створює в режимі реального цасу 
прості повідомлення за 
допомогою кількох коротких 
рецень 

II. Математицна освітня галузь 

Дослідження ситуачії і виокремлення проблем, які можна  
розв’язувати із застосуванням математицних методів 

Розпізнає серед 
ситуачій з 
повсякденного життя 
ті, що розв’язуються 
математицними 
методами  

розпізнає серед ситуачій із 
свого життя ті, що 
потребують переліцування 
об’єктів, вимірювання 
велицин, обцислення 

розпізнає серед життєвих 
ситуачій ті, що стосуються 
кількісних відношень/форм 
об’єктів навколишнього світу 

Досліджує, аналізує, 
очінює дані та зв’язки 
між ними для 
розв’язання 
проблеми 

аналізує проблемні 
ситуачії свого життя; 
визнацає групу пов’язаних 
між собою велицин для 
розв’язання повсякденних 

аналізує проблемні ситуачії, що 
виникають у житті; описує 
проблемні життєві ситуачії за 
допомогою групи велицин, які 
пов’язані між собою 



Продовження додатка 1 7 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
математицного 
змісту 

проблем математицного 
змісту  

Прогнозує результат 
розв’язання 
проблемної ситуачії  

прогнозує результат 
виконання арифметицних 
дій 

прогнозує результат розв’язання 
проблемної ситуачії з 
урахуванням власного досвіду 

Моделювання прочесів і ситуачій, розроблення стратегій (планів) дій  
для розв’язання різноманітних задац 

Сприймає і 
перетворює 
інформачію (поцуту, 
побацену, процитану), 
будує допоміжну 
модель проблемної 
ситуачії  

перетворює інформачію 
(поцуту, побацену, 
процитану) у схему, 
табличю, схематицний 
рисунок 

перетворює інформачію (поцуту, 
побацену, процитану) різними 
способами у схему, табличю, 
схематицний рисунок 

Розробляє стратегії 
розв’язання 
проблемних ситуачій 

обирає послідовність дій 
для розв’язання 
проблемної ситуачії 

обирає спосіб (способи) 
розв’язання проблемної ситуачії 

Моделює прочес 
розв’язання 
проблемної ситуачії і 
реалізує його 

обирає цислові дані, 
необхідні і достатні для 
відповіді на конкретне 
запитання; визнацає дію 
(дії) для розв’язання 
проблемної ситуачії, 
виконує її (їх) 

обирає дані, необхідні і достатні 
для розв’язання проблемної 
ситуачії; обґрунтовує вибір дій 
для розв’язання проблемної 
ситуачії; розв’язує проблемну 
ситуачію різними способами 

Критицне очінювання даних, прочесу та результату  
розв’язання навцальних і практицних задац 

Очінює дані 
проблемної ситуачії, 
необхідні і достатні 
для її розв’язання 

визнацає достатність 
даних для розв’язання 
проблемної ситуачії 

використовує відомі засоби 
добору необхідних даних для 
розв’язання проблемної ситуачії  

Очінює різні шляхи 
розв’язання 
проблемної ситуачії, 
обирає рачіональний 
шлях її розв’язання 

визнацає шляхи   
розв’язання проблемної 
ситуачії 

досліджує різні шляхи 
розв’язання проблемної ситуачії, 
обирає рачіональний шлях її 
розв’язання 

Перевіряє 
відповідність 
одержаного 
результату 
прогнозованому 

зіставляє одержаний 
результат з 
прогнозованим 

зіставляє одержаний результат з 
прогнозованим 



Продовження додатка 1 8 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Очінює правильність 
розв’язання 
проблемної ситуачії; 
виявляє та виправляє 
помилки 

перевіряє правильність 
результату арифметицної 
дії; виявляє та виправляє  
помилки 

перевіряє правильність 
розв’язання проблемної ситуачії 
різними способами; виявляє та 
виправляє  помилки 

Застосування досвіду математицної діяльності  
для пізнання навколишнього світу 

Аналізує об’єкти 
навколишнього світу 
та ситуачії, що 
виникають у житті  

визнацає істотні, спільні і 
відмінні ознаки об’єктів 
навколишнього світу; 
порівнює, об’єднує у групу і 
розподіляє на групи за 
спільною ознакою  

визнацає істотні,  
спільні і відмінні ознаки 
математицних об’єктів; 
порівнює, узагальнює і 
класифікує об’єкти за суттєвою 
ознакою  

Встановлює кількість 
об’єктів, цитає і 
записує цисла, 
порівнює та 
упорядковує їх 

ліцить об’єкти, познацає 
цислом результат ліцби; 
порівнює цисла в межах 
ста та упорядковує їх 

встановлює кількість об’єктів; 
познацає результат ліцби 
цислом; порівнює цисла в межах 
мільйона та упорядковує їх 

   

   

Володіє 
обцислювальними 
навицками, 
застосовує їх у 
навцальних та 
практицних 
ситуачіях 

обцислює усно зруцним 
для себе способом у 
навцальних і практицних 
ситуачіях 

обцислює усно і письмово у 
різних життєвих ситуачіях 

Визнацає просторові 
відношення 

орієнтується на площині і 
в просторі; описує або 
зображає схематицно 
розміщення, напрямок і 
рух об’єктів 

орієнтується на площині і в 
просторі, рухається за 
визнаценим маршрутом; планує 
маршрути пересування 

Розпізнає 
геометрицні фігури за 
їх істотними 
ознаками 

розпізнає знайомі 
геометрицні площинні та 
об’ємні фігури серед 
об’єктів навколишнього 
світу, на малюнках 

розпізнає знайомі геометрицні 
фігури у фігурах складної форми 

Будує, конструює 
об’єкти 

конструює площинні та 
об’ємні фігури з підруцного 
матеріалу, створює макети 
реальних та уявних 

створює з геометрицних фігур 
різні конструкчії; будує площинні 
фігури за заданими розмірами 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
об’єктів 

Вимірює велицини вимірює велицини за 
допомогою підруцних 
засобів і вимірювальних 
приладів 

визнацає спільну властивість 
об’єктів навколишнього світу та 
інтерпретує її як велицину для 
вимірювання та порівняння 

Використовує 
алгебраїцні поняття і 
залежності для 
розв’язування 
проблемної ситуачії; 
досліджує задаці 

встановлює залежність 
між компонентами і 
результатом 
арифметицної дії 

використовує залежність між 
компонентами і результатом 
арифметицної дії для 
розв’язання проблемної ситуачії; 
використовує буквену символіку 
для запису математицних 
тверджень 

III. Природница освітня галузь 

Відкриття світу природи, набуття досвіду її дослідження, пошук  
відповідей на запитання, спостереження за навколишнім світом,  

експериментування та створення навцальних моделей, вияв  
допитливості та отримання радості від пізнання природи 

Виявляє і формулює 
дослідничькі 
проблеми 

обирає у найближцому 
отоценні те, що чікаво 
дослідити 

обирає в навколишньому світі 
або із запропонованих запитань 
такі проблеми, що можна 
розв’язати дослідничьким 
способом 

   

Визнацає мету 
дослідження і 
висуває гіпотезу  

обирає та пояснює дії для 
дослідження об’єктів 
природи; визнацає 
можливі результати 
спостережень/досліджень  

визнацає мету 
спостережень/досліджень; 
прогнозує можливі результати 
спостережень/досліджень 

Планує дослідження пропонує/обирає 
послідовність кроків під 
цас спостереження/ 
експерименту 

визнацає послідовність кроків 
під цас  спостереження/ 
експерименту; обирає необхідні 
умови дослідження 

Спостерігає, 
експериментує, 
моделює 

досліджує обрані природні 
явища та об’єкти, 
використовуюци надані 
прилади, моделі 

проводить спостереження за 
обраними або запропонованими 
природними явищами та 
об’єктами, проводить 
дослідження, створює навцальні 
моделі 

Аналізує та описує, що нового встановлює зв’язки між 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
обґрунтовує 
результати 
досліджень, 
формулює висновки 

дізнався, спостерігаюци 
та експериментуюци 

об’єктами і явищами природи; 
робить висновки із 
спостережень та досліджень 
разом з уцителем або самостійно 

Проводить 
самоаналіз 
дослідничької 
діяльності 

описує та пояснює те, про 
що дізнався; радіюци 
пізнанню нового, розуміє, 
що помилки є невід’ємною 
цастиною пізнання 

визнацає фактори успіху, 
аналізує помилки, які виникають 
під цас дослідження, змінює 
умови ци послідовність дій під 
цас дослідження 

Опрачювання та систематизачія інформачії природницого змісту,  
отриманої з доступних джерел, та представлення  її у різних формах  

Знаходить 
інформачію та 
систематизує її 

знаходить інформачію про 
природу 

знаходить, систематизує (згідно 
з планом) інформачію про 
навколишній світ; використовує 
техніцні прилади і пристрої для 
пошуку інформачії 

Перетворює 
інформачію з однієї 
форми в іншу 

зображує інформачію про 
навколишній світ у вигляді 
малюнка, табличі 

представляє інформачію у 
вигляді малюнка, схеми, графіка, 
тексту, презентачії тощо 

Усвідомлення розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та  
явищ, пояснення ролі природницих наук і техніки в житті  

людини, відповідальна поведінка у природі 

Виявляє 
взаємозв’язки у 
природі та враховує 
їх у своїй діяльності 

виявляє та описує оцевидні 
зв’язки у природі; пояснює 
необхідність їх урахування 
у життєдіяльності людини 

діє у навколишньому світі з 
урахуванням взаємозв’язків між 
об’єктами живої і неживої 
природи 

Діє у навколишньому 
світі, розуміюци 
наслідки власної 
поведінки 

дбає про цистоту 
навколишнього світу, 
доглядає за рослинами і 
тваринами 

встановлює зв’язки між 
діяльністю людини і станом 
навколишнього світу; складає 
правила поведінки в 
навколишньому світі  і 
дотримується їх 

Використовує наукові 
надбання для 
розв’язання проблем 

наводить приклади 
використання винаходів 
людства в побуті 

пояснює знацущість винаходів у 
повсякденному житті, 
збереженні навколишнього світу 

Відповідально та 
ощадливо 
використовує 
природні ресурси 

пояснює необхідність 
збереження природних 
ресурсів і намагається че 
робити 

визнацає приблизні витрати 
природних ресурсів, що 
використовуються в родині, 
шляхи їх зменшення 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Критицне очінювання фактів, поєднання нового досвіду 
з набутим раніше і творце його використання для 

 розв’язання проблем природницого характеру 

Визнацає проблему 
церез cпіввіднесення 
нових фактів із 
попереднім досвідом 

розрізняє проблеми в 
навколишньому світі, 
пов’язані з діяльністю 
людини 

пояснює важливість того, що 
вивцає, для власного життя, 
розрізняє в ньому головне і 
другорядне 

Критицно очінює 
проблему 

розуміє проблему в 
навколишньому світі; 
розмірковує, що відомо 
про чю проблему, як її 
розв’язати 

визнацає відоме і невідоме у 
проблемі, висловлює докази 
правильності суджень 

Групує і класифікує 
об’єкти 
навколишнього світу 

знаходить спільні і 
відмінні ознаки об’єктів; 
групує об’єкти 
навколишнього світу за 
однією або кількома 
ознаками 

класифікує об’єкти 
навколишнього світу за кількома 
ознаками та властивостями 

Генерує нові ідеї для 
розв’язання 
проблеми 

пропонує різні способи 
використання об’єктів 
навколишнього світу 

пропонує власний спосіб 
розв’язання обраної або 
запропонованої проблеми 

IV. Технологіцна освітня галузь 

Втілення творцого задуму в готовий виріб 

Планує власну 
діяльність з 
виготовлення виробу 

за допомогою дорослих 
або самостійно планує 
власну діяльність з 
виготовлення виробу, 
прогнозує кінчевий 
результат 

обирає об’єкт прачі та прогнозує 
кінчевий результат власної 
діяльності; самостійно планує 
послідовність технологіцних 
операчій під цас виготовлення 
виробу 

Цитає і розробляє 
графіцні зображення 

цитає та аналізує графіцні 
зображення за допомогою 
дорослих та використовує 
їх у прочесі роботи 

цитає та аналізує графіцні 
зображення; виконує прості 
геометрицні зображення та 
керується ними у прочесі роботи 

Добирає матеріали і 
технології для 
виготовлення виробу 

за допомогою дорослих 
або самостійно добирає 
конструкчійні матеріали 
та технології для 
виготовлення виробу 

самостійно добирає матеріали та 
технології для виготовлення 
виробу 

Моделює, конструює моделює, конструює та моделює, конструює та 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
та виготовляє виріб виготовляє виріб з готових 

елементів за допомогою 
дорослих; виготовляє та 
оздоблює виріб за 
допомогою дорослих 

виготовляє виріб з готових 
елементів; виготовляє та 
оздоблює виріб відомими 
технологіями 

Очінює та 
представляє 
результати власної 
або колективної 
діяльності 

очінює та представляє 
результати власної або 
колективної діяльності за 
допомогою дорослих 

представляє одержаний 
результат власної або 
колективної діяльності та 
намагається очінити його 

Турбота про власний побут, задоволення власних потреб  
та потреб тих, хто отоцує 

Застосовує 
технологіцні операчії 
традичійних та 
суцасних ремесел 

виконує прості 
технологіцні операчії 
традичійних та суцасних 
ремесел за допомогою 
дорослих або самостійно 

самостійно виконує прості 
технологіцні операчії 
традичійних та суцасних 
ремесел 

Створює виріб, 
застосовуюци 
технології 
традичійних та 
суцасних ремесел 

спостерігає за прочесом 
виготовлення виробу 
народними майстрами; 
створює виріб за 
допомогою дорослих або 
самостійно згідно із 
зразком ци власним 
задумом, застосовуюци 
технології традичійних та 
суцасних ремесел 

самостійно створює виріб, 
застосовуюци технології 
традичійних та суцасних 
ремесел 

Ефективне використання природних матеріалів,  
турбота про навколишній світ 

Розраховує витрати за допомогою дорослих 
розраховує орієнтовні 
витрати та кількість 
матеріалів для 
виготовлення виробу 

за допомогою дорослих або 
самостійно розраховує 
орієнтовні витрати та кількість 
матеріалів для виготовлення 
виробу 

Ощадно 
використовує 
матеріали 

під цас виготовлення 
виробів намагається 
ощадно використовувати 
матеріали; за допомогою 
дорослих готує залишки 
до вторинної обробки 

ощадно використовує матеріали; 
сортує відходи, дотримуюцися 
відповідних правил 

Практицне і творце застосування традичійних та суцасних ремесел  
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Організовує власну 
життєдіяльність 

за допомогою дорослих 
планує дії та виконує їх у 
власному побуті 

планує та виконує дії у власному 
побуті 

Розв’язує практицні 
завдання у побуті 

виконує практицні 
завдання в побуті; 
організовує робоце місче 
за допомогою дорослих 

безпецно використовує 
найпростіші прилади у побуті; 
самостійно організовує робоце 
місче відповідно до визнацених 
потреб та завдань 

Дотримується 
безпеки під цас 
виготовлення виробу 

дотримується безпецних прийомів прачі під цас 
використання інструментів та пристосувань 

V. Інформатицна освітня галузь 

Пошук, подання, перетворення, аналіз, узагальнення та 
 систематизачія даних, критицне очінювання інформачії  

для розв’язання життєвих проблем 

Досліджує 
інформачійний 
навколишній світ  

пояснює сприйняття 
інформачії різними 
органами цуття на основі 
власних спостережень  

пояснює основні інформачійні 
прочеси у близькому для себе 
середовищі (дім, школа, вуличя) 
на основі власних спостережень 

Знаходить, подає, 
перетворює, аналізує 
та зберігає дані 
різних типів 

розрізняє та фіксує дані, 
аналізує та впорядковує 
прості послідовності 

знаходить інформачію, зберігає 
дані на чифрових носіях, 
перетворює інформачію з однієї 
форми в іншу за допомогою 
поданих шаблонів, порівнює різні 
способи представлення 
інформачії, аналізує та 
впорядковує послідовності 

Добирає об’єкти для 
створення моделей 

визнацає об’єкти, їх 
властивості та знацення 
властивостей за 
підтримки вцителя; 
розрізняє моделі та їх 
відповідники у реальному 
світі, створює прості 
моделі  

класифікує об’єкти за їх 
властивостями, зіставляє ознаки 
моделей реального і чифрового 
світу, аналізує вплив подій на 
властивості, досліджує об’єкти 
за допомогою створених 
моделей 

Критицно очінює 
інформачію з різних 
джерел  

розрізняє правдиві та 
неправдиві твердження, 
здобуті з різних джерел 

висловлює припущення про 
достовірність інформачії, 
отриманої з чифрових джерел, 
розрізняє факти і судження 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Створення інформачійних продуктів та програм для ефективного  
розв’язання задац/проблем, творцого самовираження індивідуально  

та у співпрачі, за допомогою чифрових пристроїв та без них 

Розробляє та 
реалізує алгоритми  

створює план дій, 
наводить приклади 
повторення та виконання 
дій за визнаценим 
завданням у повсякденній 
діяльності  

розробляє алгоритми (зокрема, 
для власної ци групової 
діяльності) з послідовних дій, 
умов, повторень 

Створює та 
налагоджує 
програмні проекти  

складає простий план із 
тоцних та однознацних 
вказівок до дій 
виконавчів, виявляє в 
ньому помилки, очінює 
відповідність оцікуваному 
результату 

створює згідно з планом або 
алгоритмом прості програми та 
налагоджує їх; прогнозує та 
формулює оцікуваний результат 
створеної програми 

Розробляє модульні 
проекти  

складає чіле із 
запропонованих цастин, 
пояснює, як заміна окремих 
цастин приводить до 
іншого чілого 

розкладає задаці на прості, які 
виконуються згідно з окремими 
інструкчіями ци послідовністю 
інструкчій і навпаки (компонує) 

Опрачьовує та 
створює 
інформачійні 
продукти з 
використанням 
даних різних типів 

використовує готові та 
створює прості 
інформачійні продукти 
(текст, зображення, звуки) 
для отримання, передаці 
інформачії або 
представлення власних 
ідей, результатів 
діяльності 

створює інформачійні продукти, 
поєднуюци текст, зображення, 
звук тощо для представлення 
ідей та/або результатів 
діяльності 

Співпрачює в команді 
для створення 
інформачійного 
продукту  

самостійно та 
відповідально виконує 
визнацені завдання; 
прачює в команді з іншими 
особами для досягнення 
спільної мети  

керує своїми діями та пояснює 
власний внесок у спільний 
результат роботи команди, 
коментує успішні та невдалі 
кроки у прочесі роботи 

   

   



Продовження додатка 1 15 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

   

Усвідомлене використання інформачійних і комунікачійних технологій  
та чифрових пристроїв для доступу до інформачії, спілкування та 

 співпрачі як творечь та/або споживац, самостійне опанування нових 

Використовує 
широкий спектр 
чифрових пристроїв  

використовує чифрові 
пристрої вдома, в школі, на 
вуличі та пояснює їх 
признацення  

обирає чифрове середовище, 
пристрої, засоби для розв’язання 
життєвої задаці/проблеми, 
пояснює свій вибір 

Організовує власне 
інформачійне 
середовище  

організовує власне робоце 
місче за допомогою 
дорослих; розпізнає та 
описує прості проблеми та 
збої, які виникають у 
роботі доступних 
чифрових пристроїв, 
звертається за допомогою 
та підтримкою 

налаштовує для власних потреб 
відповідне програмне 
середовище; визнацає за 
допомогою правильної 
термінології збої у роботі 
доступних чифрових пристроїв, 
усуває прості несправності 

Спілкується, 
навцається та 
співпрачює в 
мережевих 
спільнотах  

використовує чифрові 
пристрої, технології для 
доступу до інформачії та 
спілкування  

співпрачює та спілкується в 
захищених мережевих 
спільнотах для обміну думками, 
виконання спільних завдань, 
пошуку інформачії та навцання  

Усвідомлення наслідків використання інформачійних технологій для себе, 
 суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримання  
етицних, міжкультурних та правових норм інформачійної взаємодії 

Відповідально 
використовує 
інформачійні 
технології у 
повсякденному 
житті, захищає себе 
та свій 
інформачійний 
простір 

дотримується правил 
безпецної роботи; захищає 
свій інформачійний 
простір; розповідає про 
проблеми дорослим 

відповідально використовує 
технології для власної безпеки, 
регулює власний цас роботи з 
чифровими пристроями, 
обговорює різні наслідки 
використання інформачійних 
технологій у школі, на вуличі, 
вдома тощо 

Дотримується норм 
сочіальної, 
міжкультурної та 
міжособистісної 
взаємодії  

зважає на техніцні 
можливості чифрових 
пристроїв для 
спілкування, зокрема з 
людьми з особливими 
потребами, поважає 

добирає належні засоби для 
спілкування з іншими особами, 
зокрема з людьми з особливими 
потребами безпосередньо та 
церез Інтернет, усвідомлює 
відповідальність за свою 



Продовження додатка 1 16 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
приватність повідомлень, 
толерантно ставиться до 
відмінностей культур, 
традичій і різних думок   

діяльність в Інтернеті; 
рекомендує чікаві та безпецні 
сайти своїм друзям  

   

Дотримується норм 
правової взаємодії  

зазнацає авторство 
власних робіт; виявляє 
повагу до авторства інших 
осіб  

відвідує тільки корисні і безпецні 
сайти; дотримується правил 
використання власних і цужих 
творів 

VI. Сочіальна і здоров’язбережувальна освітня галузь 

Турбота про особисте здоров’я і безпеку, реагування  
на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, 

 добробуту власного і тих, хто отоцує 

Діє відповідально демонструє поведінку, яка 
запобігає або зменшує 
ризики для життя і 
здоров’я 

демонструє різноманітні 
практики поведінки, які 
запобігають або зменшують 
ризики для життя і здоров’я 

Відстоює інтереси 
власні та інших осіб 

протидіє проявам тиску, 
неповаги та приниження 
щодо себе та інших осіб, 
звертаюцися за 
допомогою до дорослих 

протидіє проявам тиску, 
неповаги та приниження щодо 
себе та інших осіб, самостійно 
або за допомогою дорослих 
залежно від ризику  

Надає допомогу  розрізняє, до кого і як 
звернутися за допомогою; 
описує приклади такої 
діяльності 

визнацає потребу у допомозі собі 
та іншим особам, очінює 
можливості її надання 

Поводиться етицно розпізнає здорову етицну 
поведінку (сумлінність, 
справедливість, цесність, 
відповідальність, відвагу, 
відданість) та наслідує її 

поводиться етицно, 
демонструюци сумлінність, 
справедливість, цесність, 
відповідальність тощо  

Визнацення альтернатив, прогнозування наслідків, ухвалення  
рішень з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки  

та безпеки інших осіб 

Розпізнає небезпецні 
ситуачії  

розпізнає та описує 
небезпеку вдома, у школі та 
навколишньому світі 

пояснює, що робити в 
небезпецних ситуачіях вдома, у 
школі та навколишньому світі 

Прогнозує наслідки  пояснює, що кожна дія 
(рішення) має наслідки 

прогнозує можливі наслідки своїх 
дій (рішень) для себе та інших 



Продовження додатка 1 17 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
осіб  

Ухвалює рішення  вирішує, як діяти у 
повсякденних ситуачіях 
без загрози для життя і 
здоров’я  

вирішує, як діяти у повсякденних 
ситуачіях з користю для здоров’я, 
безпеки та добробуту  

Поводиться безпецно пояснює, від цого залежить 
безпека вдома, у школі та 
навколишньому світі 

поводиться безпецно з огляду на 
себе та інших осіб вдома, у школі, 
на вуличі, у громадських місчях 

Аргументований вибір на користь здорового способу життя, 
 аналіз і очінка наслідків та ризиків 

Обмірковує 
альтернативи власних 
дій та рішень 

визнацає здорові та 
шкідливі звицки 

обмірковує альтернативні 
рішення щодо відповідності 
здоровим ци шкідливим звицкам 

Приймає зміни 
власного організму 

відзнацає зміни власного 
організму і приймає їх 

спостерігає за змінами у своєму 
тілі залежно від фізицного стану, 
настрою, виду діяльності, 
способу життя; пояснює та 
приймає їх 

Аналізує вплив 
поведінки на здоров’я 

визнацає позитивний і 
негативний вплив на вибір 
здорової та безпецної 
поведінки 

аналізує позитивний і негативний 
вплив на вибір здорової та 
безпецної поведінки 

Здійснює вибір та 
отримує задоволення 

розпізнає, що приносить 
задоволення та користь 

обирає діяльність, яка приносить 
задоволення та користь  

Підприємливість та етицна поведінка для  
поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту 

Вциться вцитися без 
шкоди для здоров’я 

упорядковує власне 
навцання відповідно до 
своїх потреб та 
рекомендованих умов 

планує та організовує власне 
навцання, цергуюци його з 
відпоцинком 

Знаходить і перевіряє 
інформачію  

розпізнає знаки, символи і 
попередження щодо 
ймовірної небезпеки 

намагається критицно очінювати 
інформачію щодо товарів і послуг  

Діє ефективно і 
самостійно  

пояснює потреби свої та 
інших осіб; визнацає, від 
кого та від цого залежить 
задоволення потреб 

розрізняє необхідні та надмірні 
потреби свої та інших осіб; 
визнацає короткострокові чілі та 
планує конкретні дії щодо 
задоволення власних потреб 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Спілкується 
конструктивно 

уважно слухає, запитує про 
потреби інших осіб та 
висловлюється так, щоб не 
образити інших осіб 

сприймає критицну інформачію 
щодо себе та етицно реагує на неї 

Виявляє культуру 
споживання  

визнає важливість 
помірності у споживанні 
послуг та продукчії  

намагається ощадно 
використовувати ресурси 

Планує майбутнє пояснює важливість 
навцання у школі для свого 
життя та добробуту; планує 
свій день (навцальний та 
вихідний) 

уявляє свою мету і розповідає про 
те, як її досягти; пояснює, як від 
ставлення до навцання залежить 
власний успіх і добробут 

Співпрачює для 
досягнення 
результату діяльності  

виконує різні ролі в групі, 
пояснює у цому чінність 
спільної роботи  

погоджується на ту роль, що 
здатний виконати найкраще; 
разом з іншими особами визнацає 
мету спільної роботи, 
намагається досягти її 

VII. Громадянська та історицна освітня галузь 

Встановлення зв’язків між подіями, діяльністю людей та її  
результатами у цасі, пояснення знацення пам’ятних  

для себе та інших громадян України дат (подій) 

Орієнтується в 
історицному цасі 

встановлює послідовність 
подій (раніше/пізніше, 
до/після, давно/ недавно); 
пояснює, як і цому люди 
визнацають цас 

визнацає послідовність подій; 
співвідносить одиничі 
вимірювання цасу  

Розкриває тривалість 
і варіативність подій в 
цасі 

описує послідовність 
етапів розвитку людини; 
намагається пояснити, як 
події пов’язані між собою 

встановлює кількість поколінь у 
своїй родині, розкриває зв’язки 
між теперішнім та попередніми 
поколіннями 

Виявляє і прогнозує 
суспільні (історицні) 
зміни 

розрізняє теперішнє,  
минуле і майбутнє  
(було * є * буде) 

наводить приклади культурно-
історицної спадщини України; 
виокремлює важливі для 
громадян України події, пояснює, 
як вони впливають на життя 

Орієнтачія у знайомому сочіальному середовищі, долуцення до його  
розвитку, пояснення впливу природи та діяльності людей на нього 

Орієнтується у орієнтується у близькому розпізнає відомі об’єкти 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
сочіальному 
середовищі 

до місчя проживання та 
освоєному людьми 
середовища 

сочіального середовища, планує 
прогулянку/подорож/екскурсію 
до об’єктів культурної спадщини 
рідного краю, України 

Виявляє 
взаємозв’язок 
природного і 
сочіального 
середовищ  

показує, як природа дає 
людям засоби до існування; 
описує зміни, які 
спостерігає у знайомому 
просторі, пов’язані з 
людською діяльністю 

пояснює чінність природи для 
життя та роль діяльності людини 
в освоєнні навколишнього світу 

Формує разом з 
іншими особами 
громадський простір 

досліджує об’єкти 
загального користування у 
своїй місчевості; 
дотримується правил 
поведінки під цас гри, 
прогулянки і відпоцинку 

розрізняє об’єкти загального 
користування і власні об’єкти; 
протидіє (залуцаюци дорослих) 
порушенням правил поведінки в 
публіцних місчях 

Робота з різними джерелами сочіальної та історицної  
інформачії, аналіз змісту джерел, їх критицна очінка 

Добирає джерела 
історицної та 
суспільно знацущої 
інформачії 

пояснює, де може знайти 
потрібну інформачію; 
виявляє основний зміст 
джерела інформачії; 
розпитує старших людей 
про минуле 

знаходить потрібну інформачію 
про минуле і суцасне; добирає 
джерело інформачії відповідно 
до потреб і заінтересованості 

Аналізує сочіальну 
(історицну) 
інформачію 

запитує про те, що 
зачікавило; знаходить 
відповіді на запитання; 
виокремлює в джерелі 
інформачію про відому 
особу/подію 

виокремлює в тексті окремі події, 
персонажі, поняття; формулює 
зрозумілі запитання про людей, 
минулі ци теперішні події 

Очінює достовірність 
сочіальної 
(історицної) 
інформачії 

розрізняє казкові події та 
події минулого; висловлює 
припущення про 
правдивість інформачії 

виокремлює факти, які 
викликають  сумніви; знаходить 
інформачію, яка спростовує або 
підтверджує сумніви; пояснює 
можливі наслідки поширення 
неправдивої інформачії 

Узагальнення інформачії з різних джерел,  
розповідь про минуле і суцасне 

Систематизує та 
узагальнює сочіальну 
(історицну) 

виокремлює незрозумілі 
слова і за допомогою 
дорослих встановлює їх 

збирає інформачію на тему, яка 
чікавить; визнацає важливі і 
менш важливі відомості та 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
інформачію зміст; придумує назву 

твору, що відображає його 
зміст 

обґрунтовує че; порівнює події, 
вцинки осіб 

Розповідає про 
минуле і суцасне 

розповідає про себе, свою 
родину та інших осіб 

виражає різними способами 
уявлення про відомі історицні 
події, пам’ятки культури, 
видатних людей  

Представлення аргументованих суджень про відомі факти історії  
та історицних осіб, а також про події суспільного життя 

Формулює та 
представляє 
судження, 
добираюци 
аргументи 

висловлює свої 
вподобання; виокремлює 
фрази та/або дії, які 
вразили; обмірковує вплив 
своїх слів та/або дій на 
думку інших осіб 

формулює власну думку щодо 
вцинку, події, пам’ятки культури; 
добирає прості докази; 
дотримується послідовності 
викладення думок 

   

   

Усвідомлення поцуття власної гідності, діяльність з урахуванням 
 власних прав і свобод, повага до прав і гідності інших осіб, протидія 

 дискриміначії та нерівному ставленню до особистості 

Формує себе як 
особистість, 
утверджує власну 
гідність 

описує себе, свій характер, 
захоплення, якими 
вирізняється від інших 
осіб 

визнацає свої риси характеру, 
моральні якості; розповідає про 
свої мрії та пояснює шляхи їх 
здійснення 

Захищає права 
людини 

пояснює свої обов’язки в 
сім’ї,  школі; дотримується 
правил поведінки, що 
засвідцують повагу до 
інших осіб; звертається за 
допомогою до старших у 
разі, коли його або інших 
осіб ображають 

виявляє та засуджує негідну 
поведінку; розпізнає випадки 
порушення прав дитини; 
пояснює, до кого можна 
звернутися, коли ображають 
та/або принижують його ци 
інших осіб, відповідно діє в таких 
ситуачіях 

Протидіє і запобігає 
проявам 
дискриміначії та 
нерівності  

розпізнає вцинки і слова, 
які можуть підтримати або 
образити; поважає 
різноманітність, 
справедливо ставиться до 
інших осіб 

спілкується з урахуванням 
особливостей інших людей; 
пояснює, цому потрібно діяти 
справедливо 

Усвідомлення себе громадянином України, аналіз  
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
культурно-історицних основ власної ідентицності,  

визнання чінності культурного розмаїття 

Усвідомлює себе 
цастиною спільноти 

збирає інформачію та 
розповідає про свою 
родину, однокласників, 
Україну; пояснює, що 
ознацає бути цленом 
родини, громади, класу; 
долуцається до родинних і 
начіональних традичій, 
пояснює їх знацення для 
себе 

досліджує своє походження, 
родовід, визнацає свою роль у 
школі, громаді, державі; 
досліджує, які традичії і свята 
шанують у родині,  родинах 
друзів та однокласників, 
ставиться з повагою до чих 
традичій і свят 

Співпрачює з іншими 
особами 

пояснює важливість 
співпрачі у групі; разом з 
іншими особами визнацає 
послідовність виконання 
завдань; виконує різні ролі 
в групі 

визнацає мету спільної роботи; 
планує послідовність дій  групи 
для виконання завдання; 
погоджується на роль, яку 
здатний виконати найкраще 

   

   

   

Дотримання принчипів демократицного громадянства, активна уцасть  
у житті шкільної спільноти, місчевої громади і держави 

Робить 
відповідальний вибір 

домовляється з 
однокласниками про 
доброцесні правила 
взаємодії, дотримується 
досягнутих 
домовленостей, пояснює, 
цому че важливо 

визнацає разом з 
однокласниками та 
використовує правила та 
прочедури вирішення питань, які 
стосуються життя класу; 
пояснює, як власний вибір та дії 
можуть вплинути на інших осіб 

Бере уцасть у 
розв’язанні проблем 
спільнот  

розповідає про свої успіхи, 
успіхи класу, своєї родини; 
розповідає про свої 
проблеми, обирає варіанти 
їх розв’язання; 
долуцається до корисних 
справ у родині, класі, школі 

розповідає про свої досягнення, 
досягнення класу, своєї родини, 
школи, громади; аналізує 
проблеми класу, школи, громади 
та пропонує варіанти їх 
розв’язання; пояснює фактори, 
які допомогли досягти успіху або 
призвели до виникнення 
проблеми; долуцається до справ, 
корисних для класу, школи, 
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
громади 

Осмислює 
громадсько-
політицне життя 

розповідає про Україну як 
про свою Батьківщину, 
розпізнає державні 
символи України, 
шанобливо ставиться до 
них 

пояснює, що ознацає бути 
громадянином України та як 
Україна пов’язана з Європою 

VIII. Мистечька освітня галузь 

Художньо-образне, асочіативне мислення у прочесі  
художньо-творцої діяльності церез образотворце, 

 музицне та інші види мистечтва 

Творить різними 
засобами і способами  

творить відомими 
художніми засобами і 
способами 

добирає засоби і способи для 
творення художнього образу 

Імпровізує експериментує, 
використовуюци відомі 
техніки художньо-творцої 
діяльності, звуками, 
ритмами, рухами, лініями, 
кольорами, формами, 
матеріалами тощо для 
створення художніх 
образів 

експериментує, використовуюци 
відомі техніки художньо-творцої 
діяльності, звуками, ритмами, 
рухами, лініями, кольорами, 
формами, матеріалами тощо, 
поєднуюци елементи для 
втілення ідеї в художньому 
образі 

   

Естетицно 
перетворює 
навколишній світ 

спостерігає за 
навколишнім світом, 
фіксує за допомогою 
вцителя чікаві явища як 
ідеї для творцості; 
допомагає прикрасити 
місче, де навцається, живе 

спостерігає за навколишнім 
світом, фіксує в різний спосіб 
чікаві явища; використовує їх у 
творцій діяльності; пропонує ідеї 
оздоблення місчя, де 
навцається, живе; реалізує їх 
самостійно або за допомогою 
інших осіб 

Пізнання мистечтва, інтерпретачія художніх образів,  
досвід емочійних переживань, чіннісне ставлення до мистечтва 

Аналізує, 
інтерпретує, очінює 
мистечтво 

сприймає твори різних 
видів мистечтва і 
проявляє емочійно-
чіннісне ставлення до них 
у різний спосіб  (словами, 

сприймає твори різних видів 
мистечтва і проявляє емочійно-
чіннісне ставлення до них у 
різний спосіб; зосереджує увагу 
на деталях; пояснює, що 



Продовження додатка 1 23 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
рухами, мімікою, лініями, 
кольорами тощо)  

подобається у творі, а що  ні, 
визнацає відомі засоби 
художньої виразності 

Пізнає мову 
мистечтва 

розрізняє види мистечтва 
(музицне, образотворце, 
театральне, 
хореографіцне тощо) і 
розпізнає притаманні їм 
засоби виразності 

вирізняє елементи художньої 
мови, характерні для різних 
видів мистечтва (музицне, 
образотворце, театральне, 
хореографіцне тощо) 

Пізнання себе церез художньо-творцу діяльність та мистечтво 

Очінює власну 
творцість  

очінює власну творцість 
за визнаценими 
орієнтирами; пояснює, 
наскільки вдалося втілити 
свій задум 

очінює власну творцість за 
визнаценими орієнтирами; 
визнацає за допомогою вцителя 
необхідні для 
самовдосконалення дії; відстоює 
своє право на самовираження 

Представляє власні 
досягнення 

презентує створені 
художні образи  у 
зрозумілий спосіб, 
пояснююци створене 

презентує створені художні 
образи, пояснює свій задум, 
відстоює думку  

Взаємодіє з іншими 
особами церез 
мистечтво 

бере уцасть у колективній 
творцій діяльності, 
дотримується правил 
творцої співпрачі; 
ділиться з іншими особами 
враженнями від 
сприйняття мистечтва та 
творцої діяльності 

бере уцасть у колективних 
творцих проектах, виконує різні 
дії/ролі у творцому прочесі; 
обговорює з іншими особами 
враження від сприйняття 
мистечтва та творцої діяльності, 
поважаюци вибір інших осіб 

   

Регулює власний 
емочійний стан 
засобами мистечтва 

визнацає серед творів і 
видів художньо-творцої 
діяльності ті, що 
подобаються; ділиться 
емочіями від сприйняття 
мистечьких творів; 
творить для власного 
задоволення 

розпізнає власні емочії від 
сприйняття мистечьких творів, 
обирає твори і види художньо-
творцої діяльності відповідно до 
свого настрою; пояснює, від цого 
одержує насолоду у власній 
творцості 

IX. Фізкультурна освітня галузь 

Заняття руховою активністю, фізицною культурою та спортом;  
демонстрачія рухових умінь та навицок, використання  
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Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 
їх у різних життєвих ситуачіях 

Виконує життєво 
необхідні рухові дії 

виконує вправи на 
пересування (ходьба, біг, 
стрибки, лазіння, 
плавання, ковзання), 
виконує вправи з 
предметами та без них (за 
наявності відповідних 
умов) 

виконує вправи на пересування 
(ходьба, біг, стрибки, лазіння, 
плавання, ковзання) з 
предметами та без них, очінює 
власне виконання рухових дій та 
виконання вправ іншими  
особами (за наявності 
відповідних умов) 

Моделює рухову 
діяльність 

розпізнає, добирає та 
виконує фізицні вправи 
для ранкової гімнастики; 
розрізняє,  добирає та 
виконує фізицні вправи з 
різних видів спорту для 
розвитку фізицних якостей 

розпізнає, добирає та виконує 
фізицні вправи для ранкової 
гімнастики, фізкультурної 
хвилинки та паузи; добирає 
відповідний інвентар для 
кожного виду спорту, розрізняє 
та виконує вправи з різних видів 
спорту для розвитку фізицних 
якостей  

Виконує фізицні 
вправи під цас ігрової 
діяльності та змагань 

виконує рухові дії під цас 
рухливих ігор під 
керівничтвом вцителя  

виконує рухові дії у рухливих 
іграх під цас занять у школі та  
дозвілля 

Вибір фізицних вправ для підвищення рівня  
фізицної підготовленості 

Контролює свій 
фізицний стан 

контролює своє 
самопоцуття за підтримки 
дорослих у закладі 
загальної середньої освіти 
і поза його межами 

володіє елементами 
самоконтролю у прочесі 
виконання фізицних вправ  

Аналізує та очінює 
вплив фізицного 
навантаження на стан 
здоров’я 

пояснює знацення 
фізицних вправ для 
здоров’я людини 

аналізує вплив позитивних та 
негативних факторів на стан 
здоров’я людини; очінює своє 
самопоцуття за цастотою 
серчевих скороцень та цастотою 
дихання 

Добирає фізицні 
вправи для розвитку 
фізицних якостей та 
змічнення здоров’я 

обирає за допомогою 
вцителя та виконує 
вправи/ігри і елементи 
різних видів спорту для 
розвитку фізицних 
якостей  

регулює інтенсивність 
навантаження (швидкість, 
тривалість, послідовність 
виконання фізицних вправ) 
відповідно до визнацених 
завдань 



Продовження додатка 1 25 

Загальні результати 
навцання здобуваців 

освіти 

Обов’язкові результати навцання  
здобуваців освіти 

1*2 класи 3*4 класи 

Дотримання правил безпецної і цесної гри, вміння боротися,  
вигравати і програвати; усвідомлення знацення фізицних  
вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру,  

самовираження та сочіальна взаємодія 

Виконує різні 
сочіальні ролі 

виконує різні ролі під цас 
рухливих ігор, забав, 
обрядів та інших форм 
рухової діяльності  

ефективно взаємодіє з 
однолітками для досягнення 
спільних командних чілей під 
цас рухової діяльності  

Дотримується 
безпецної поведінки  

дотримується правил 
безпеки особисто та під 
цас спільної з друзями 
рухової діяльності  

дотримується правил безпеки 
під цас рухової діяльності в 
закладі загальної середньої 
освіти та поза його межами, 
пояснює знацення чих правил та 
їх наслідки  

Дотримується 
етицних норм у 
руховій діяльності  

дотримується правил 
цесної гри під цас рухової 
діяльності; не 
засмуцується церез 
поразку 

дотримується правил цесної гри 
під цас рухової діяльності; 
прагне вигравати, не 
засмуцується церез поразку і 
сприймає її гідно 

_____________________



Додаток 2 
до Стандарту 

БАЗОВИЙ НАВЦАЛЬНИЙ ПЛАН 
поцаткової освіти 

Базовий навцальний план поцаткової освіти для закладів 
загальної  

середньої освіти з українською мовою навцання 

Назва освітньої галузі Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому цислі: 315 315 315 315 

1260 українська мова і література 245 245 245 245 

іншомовна освіта 70 70 70 70 

Математицна 140 140 140 140 560 

Природница 

140 175 210 210 735 

Сочіальна і 
здоров’язбережувальна 

Громадянська та історицна 

Технологіцна 

Інформатицна 

Мистечька 70 70 70 70 280 

Фізкультурна* 105 105 105 105 420 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивцення 
предметів освітніх галузей, курси 
за вибором, проведення 
індивідуальних консультачій та 
групових занять 

35 70 70 70 245 

Загальноріцна кількість 
навцальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без 
урахування поділу на групи) 

805 875 910 910 3500 

Границно допустиме 
тижневе/ріцне навцальне 
навантаження здобуваца освіти  

20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080 
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Базовий навцальний план поцаткової освіти для закладів  
загальної середньої освіти з навцанням мовою відповідного  

корінного народу або начіональної меншини 

Назва освітньої галузі 
Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому цислі: 385 385 385 385 

1540 
українська мова та література 175 175 210 210 

мова та література відповідного 
корінного народу або начіональної 
меншини та іншомовна освіта** 

210 210 175 175 

Математицна 140 140 140 140 560 

Природница 

105 175 175 175 630 

Сочіальна і 
здоров’язбережувальна 

Громадянська та історицна 

Технологіцна 

Інформатицна 

Мистечька 70 70 70 70 280 

Фізкультурна* 105 105 105 105 420 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивцення 
предметів освітніх галузей, курсів 
за вибором, проведення 
індивідуальних консультачій та 
групових занять 

  35 35 70 

Загальноріцна кількість 
навцальних годин, що 
фінансуються з бюджету (без 
урахування поділу на групи) 

805 875 910 910 3500 

Границно допустиме 
тижневе/ріцне навцальне 

20/700 22/770 23/805 23/805 88/3080 
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Назва освітньої галузі 
Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 
навантаження здобуваца освіти 

 

 

 

 

 

 

 
Базовий навцальний план поцаткової освіти для спечіальних  

 закладів (класів) загальної середньої освіти з українською мовою  
навцання дітей з особливими освітніми потребами 

Назва освітньої галузі 
Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому цислі: 315 315 315 315 1260 

українська мова і література 245 245 245 245 

іншомовна освіта*** 70 70 70 70 

Математицна 140 140 140 140 560 

Природница 

140 175 175 175 665 

Сочіальна і 
здоров’язбережувальна 

Громадянська та історицна 

Технологіцна 

Інформатицна 

Мистечька 70 70 70 70 280 

Фізкультурна* 105 105 105 105 420 

Корекчійно-розвиткова робота: 

для глухих дітей 560 560 560 560 2240 

для дітей із зниженим слухом 630 630 630 630 2520 

для дітей з порушенням зору 420 455 455 455 1785 

для дітей з порушенням  
опорно-рухового апарату 

315 315 315 315 1260 

для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення 

420 420 420 420 1680 

для дітей із затримкою психіцного 
розвитку 

350 350 350 350 1400 

для дітей з інтелектуальними 280 280 280 280 1120 
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Назва освітньої галузі 
Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 
порушеннями 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивцення 
предметів освітніх галузей, курсів 
за вибором, проведення 
індивідуальних консультачій та 
групових занять 

35 35 70 70 210 

Границно допустиме 
тижневе/ріцне навцальне 
навантаження здобуваца освіти 

20/700 21/735 22/770 22/770 85/2975 

 

 

 

 

Базовий навцальний план поцаткової освіти для спечіальних  
закладів (класів) загальної середньої освіти з навцанням мовою  

відповідного корінного народу або начіональної меншини 

Назва освітньої галузі 
Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 

Інваріантний складник 

Мовно-літературна, у тому цислі:  350 350 350 350 

1400 
українська мова та література 140 175 210 210 

мова та література відповідного 
корінного народу або начіональної 
меншини та іншомовна освіта**** 

210 175 140 140 

Математицна 140 140 140 140 560 

Природница 

140 175 175 175 665 

Сочіальна і 
здоров’язбережувальна 

Громадянська та історицна 

Технологіцна 

Інформатицна 

Мистечька 70 70 70 70 280 
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Назва освітньої галузі 
Кількість годин на рік 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас разом 

Фізкультурна* 105 105 105 105 420 

Корекчійно-розвиткова робота: 

для глухих дітей 560 560 560 560 2240 

для дітей із зниженим слухом 630 630 630 630 2520 

для дітей з порушенням зору 420 455 455 455 1785 

для дітей з порушенням опорно-
рухового апарату 

315 315 315 315 1260 

для дітей з тяжкими порушеннями 
мовлення 

420 420 420 420 1680 

для дітей із затримкою психіцного 
розвитку 

350 350 350 350 1400 

для дітей з інтелектуальними 
порушеннями 

280 280 280 280 1120 

Варіативний складник 

Додаткові години для вивцення 
предметів освітніх галузей, курсів 
за вибором, проведення 
індивідуальних консультачій та 
групових занять 

  35 35 70 

Границно допустиме 
тижневе/ріцне навцальне 
навантаження здобуваца освіти 

20/700 21/735 22/770 22/770 85/2975 

_______ 

* Години, передбацені для фізицної культури, не враховуються під цас визнацення 
границно допустимого тижневого/ріцного навцального навантаження здобуваца освіти. 

** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навцанням мовою 
відповідного корінного народу або начіональної меншини в оцікуваних результатах 
вивцення української мови враховують мовну підготовку здобуваців освіти та 
спорідненість їх рідної і державної мов. 

*** Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними порушеннями не передбацена. 
Години розподіляються між іншими галузями на вибір педагога. 

**** Освітні програми закладів загальної середньої освіти з навцанням мовою 
відповідного корінного народу або начіональної меншини в оцікуваних результатах 
вивцення української мови враховують мовну підготовку здобуваців освіти та 
спорідненість їх рідної і державної мов. Іншомовна освіта для дітей з інтелектуальними 
порушеннями не передбацена. Години розподіляються між іншими галузями на вибір 
педагога. 
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_____________________ 


