
Рекомендації 

Соціально компетентна особистість уміє: 
приймати соціальні правила і норми; 

знаходити правильні орієнтири для по-

будови своєї соціальної поведінки; 

брати думки інших до уваги, рахуватися 

з бажаннями та інтересами інших; 

визнавати сильні сторони інших людей; 

поводитися з партнерами по спілкуван-

ню гнучко, володіти мовленнєвим етике-

том; 

відстоювати власну точку зору, домовля-

тися, гідно вигравати і програвати; 

виявляти толерантність, емпатію, здат-

ність співчувати і співрадіти; 

уникати конфліктів або розв’язувати їх 

мирним шляхом, у разі потреби звертати-

ся по допомогу, вміти нею скористатися; 

оптимістично ставитися до труднощів, 

уміти мобілізовуватися на подолання їх; 

проявляти витримку у стресових ситуа-

ціях, узгоджувати свої бажання з можли-

востями та вимогами. 
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забезпечення сприятливих умов для самореалі-

зації особистості відповідно до її інтересів та 

суспільних вимог; 

реалізація індивідуального підходу до особисто-

сті; 

сприяння набуттю дітьми соціального досвіду, 

успадкуванню ними духовних надбань українсь-

кого народу; 

виховання національної свідомості, любові до 

рідної землі, родини, свого народу, держави; 

формування мовної культури, оволодіння і 

вживання української мови як духовного коду 

нації; 

забезпечення духовної єдності поколінь, вихо-

вання поваги до батьків, людей старших за себе, 

турбота про молодших і хворих; 

виховання правової культури, поваги до Кон-

ституції, законодавства України, державної сим-

воліки; 

культивування кращих рис української мента-

льності - працелюбності, прагнення свободи, 

зв’язку з природою, поваги до жінки, толерант-

ності;  

формування почуття господаря, господарської 

відповідальності, підприємливості, ініціативнос-

ті, свідомого ставлення до життя в умовах рин-

кових відносин; 

охорона й зміцнення фізичного, психічного та 

духовного здоров’я; 

забезпечення базової культури, розвиток есте-

тичних потреб і почуттів; 

формування екологічної культури, гармоніза-

ція відносин особистості з природою; 

спонукання юної особистості до протидії про-

явам аморальності, правопорушенням, бездухо-

вності, антигромадянської діяльності 



 

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкових класів: 

поняття, як «знає», «пояснює», «досліджує» змінено на «має уявлення», «розуміє», застосовує»; 

у навчальній програмі з української мови збільшено тривалість букварного періоду з 76 до 89 годин 

за рахунок скорочення післябукварного періоду з 29 до 16 годин; 

вилучено вивчення таких тем, як «Складне речення», «Відміни іменників», «Дієвідміни дієслів», ви-

моги щодо формування умінь відмінювати іменники чи прикметники, визначати відмінок, особу в 

окремо взятих словах; 

внесено зміни щодо кількості творів, які учні повинні знати напам'ять: віршів – 8, уривків прозових 

творів – 2; 

у програмі з математики  уніфіковано термінологію, якою мають послуговуватися вчителі задля на-

ближення навчального матеріалу до вікових особливостей молодших школярів (наприклад, поняття 

«множина» замінено до більш доступне: «група предметів»; «корінь рівняння» – на «розв’язок рів-

няння»; змінено назви деяких законів дій («розподільний закон» на «множення суми на число»; ви-

лучено поняття «математична модель» і т.і.); узгоджено зміст і назви розділів (наприклад, у розділі 

«Аналіз і систематизація вивченого» не передбачається   вивчення нового матеріалу); 

до програми «Я у світі» для 4 класу додано тему «Співробітництво країн у питаннях збереження 

природи, ведення господарства, культурного обміну»; 
до програми з основ здоров’я для 4 класу зміни не вносились, як і до програм з трудового навчання, 

музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та фізичного виховання . 

 

Основні вимоги щодо організації НВП в початковій школі 

особлива увага для учнів 1-ого класу приділяється: організації гарячого харчування; облаштування 

кімнат для відпочинку (сну); приміщень для організації рухливих ігор;  обладнанню відокремлених 

туалетів;  обладнання відокремлених гардеробів; 

тривалість уроків для учнів 1-х класів становить 35 хвилин, для 2-4-х—40 хв.; 

на кожній 15-ій хв. кожного уроку проводиться фізкультхвилинка; 

Навчальне навантаження  в тижневому циклі розподіляти так, щоб  його найбільша інтенсивність 

припадала на вівторок і середу, в той час як четвер був  дещо полегшеним днем;; 

контрольні роботи доцільно проводити посеред тижня на 2-4 уроках; 

домашні завдання учням 1-ого класу не задаються, на вихідні, святкові і вихідні дні домашні завдан-

ня не задаються учням 2-4 класів; 

навчальні досягнення учнів 1-ого класу оцінюються вербально, 2-х класів—за рішенням педагогіч-

ної ради оцінюються в балах (окрім предметів ―Основи здоров’я‖, ―Фізична культура‖, ―Музичне 

мистецтво‖, ―Образотворче мистецтво‖, ―Мистецтво‖, ―Сходинки до інформатики‖, як і 3-4 класах). 


