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1 КЛАС 

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 
(ЗА БУКВАРЕМ М. С. ВАШУЛЕНКА, Н. Ф. СКРИПЧЕНКО) 

№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
Букваря Дата 

Добукварний період 

1-2 
Ознайомлення зі школою, класом, букварем; письмовим приладдям, правилами 
сидіння за партою під час письма та читання. Державні символи України — Пра-
пор, Герб, Гімн. Розвиток дрібних м'язів руки. CMC (ситуація для мовленнєвого 
спілкування) 

С. 3 

3 -4 
Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Бесіда на тему «Літні розваги». 
Спосіб умовного позначення речення. Слухання казки. Сітка зошита, рядок. 
Ознайомлення з верхньою і нижньою рядковими лініями. CMC 

С. 4 -5 

5-6 
Закріплення знань про речення. Складання речень заданої будови. Слова, що на-
зивають ознаки предметів. Закріплення уявлення про основний (робочий) рядок. 
CMC 

С. 4 -5 

7-8 
Розширення уявлень про слово (слова - назви дій) та речення (розповідні, питаль-
ні). Робота з дитячою книгою «Ріпка». Міжрядкова лінія. Середина робочого ряд-
ка. Напрямок руху згори, знизу, вертикаль. Письмо вертикальних ліній. CMC 

С. 6 -7 

9-10 
Закріплення знань про слово; складання речень заданої будови. Слухання і розпо-
відь казки «Рукавичка». Міжрядкова лінія. Середина робочого рядка. Напрямок 
руху, ліворуч, праворуч, горизонтально. Письмо горизонтальних ліній. CMC 

С. 6 -7 

11-12 
Складання речень заданої будови. Казка «Вовк і семеро козенят». Сторінками 
улюблених казок. Похила лінія сітки зошита. Письмо похилих ліній у напрямку 
зверху вниз і знизу вверх. CMC 

С. 6 -7 

13-14 
Складання речень заданої будови. Ознайомлення зі складовою будовою слова. По-
діл слів на склади. Казка «Колосок». Вправляння у повній сітці зошита. Письмо 
«доріжок», «бордюрчиків». CMC 

С. 6 -7 

15-16 
Школа, клас, урок, учитель і учні. Розпорядок дня школяра. Бесіда про збере-
ження здоров'я. Складання речень заданої будови. Поділ слів на склади. Уявлен-
ня про наголос, наголошений склад. Вправляння у повній сітці зошита. Письмо 
короткої та подовженої похилої лінії. CMC 

С. 8 -9 

17-18 
Звуковий аналіз слів. Голосні та приголосні звуки. Позначення їх умовними по-
значками. Моделювання односкладових слів. Робота з дитячою книгою. Форму-
вання вмінь писати у повній сітці. Ознайомлення з письмом під лічбу, обведення 
зразка. Письмо з'єднань. Безвідривне поєднання елементів. CMC 

С.10-11 

19-20 
Поняття про тверді і м'які приголосні. Аналіз та моделювання слів. Групування 
предметів за родовими та видовими ознаками. Овочі і фрукти. Складова модель 
слів. Вправи для розвитку вмінь відповідати на питання: хто це? що це? Форму-
вання вмінь писати у повній сітці 

С.10-11 

21-22 

Поняття про тверді і м'які приголосні. Аналіз та моделювання слів. Групування 
предметів за родовими та видовими ознаками. Овочі і фрукти. Складова модель 
слів. Вправи для розвитку вмінь відповідати на питання: хто це? що це? Форму-
вання вмінь писати у повній сітці. Ознайомлення з письмом під лічбу. Безвідрив-
не поєднання елементів. CMC 

С.12-13 



6 Календарне планування. 1-4 класи 

№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
Букваря Дата 

23-24 
Закріплення поняття про тверді і м'які приголосні. Аналіз та моделювання слів. 
Складання розповіді «Дикі тварини». Письмо короткої похилої лінії із заокруг-
ленням унизу. Письмо з'єднань під лічбу. Складання орнаменту. Обведення 
зразка. CMC 

С.14-15 

25-26 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Робота з дитячою книгою. Матері-
ал для заняття: окреме видання казки «Колобок». Письмо короткої похилої лінії 
із заокругленням унизу. Письмо з'єднань під лічбу. CMC 

С.14-15 

27-28 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Складання й поширення речень. 
Питальні речення. Складання розповіді «Свійські тварини». Письмо подовженої 
лінії із заокругленням унизу та додаткового верхнього елемента букв. Ритмічне 
письмо. CMC 

29-30 
Закріплення вивченого; звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання, відпові-
ді на запитання. Письмо подовженої лінії із заокругленням унизу та додаткового 
верхнього елемента букв. Ритмічне письмо. CMC 

31-32 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Складання й поширення речень. 
Складання розповіді за малюнком Букварика. Збагачення словникового запасу. 
Письмо похилої лінії із заокругленням унизу та додаткового переднього плавного 
елемента. Розфарбовування малюнка. CMC 

С.16-17 

33-34 

Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Розширення уявлень учнів про 
слово. Слова - назви предметів. Вправи для розвитку вмінь відповідати на питан-
ня: хто? що? Складання розповіді за малюнком «Світ техніки». Збагачення слов-
никового запасу. Робота з дитячою книгою. Письмо похилої лінії із заокруглен-
ням унизу та додаткового переднього плавного елемента. Письмо з'єднань під ліч-
бу. Штрихування. CMC 

С.16-17 

35-36 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Розширення уявлень учнів про 
слово. Ознайомлення зі словами - ознаками предметів. Відповіді на запитання за 
предметними малюнками: якого кольору? якої форми? якого розміру? Письмо по-
хилої лінії із заокругленням угорі. CMC 

С.18-19 

37-38 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Розширення уявлень учнів про 
слово. Ознайомлення зі словами, що означають дії предметів. Письмо похилої 
лінії із заокругленням угорі. CMC 

С.18-19 

39-40 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Складання й поширення речень. 
Складання опису. Збагачення словниковою запасу. Письмо довгої і короткої по-
хилої лінії із заокругленням вгорі ліворуч, внизу — праворуч. CMC 

С.18-19 

41-42 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Складання й поширення речень. 
Робота з дитячою книгою. Письмо довгої і короткої похилої лінії із заокруглен-
ням вгорі ліворуч, внизу — праворуч. Письмо під лічбу. CMC 

С.18-19 

43-44 
Повторення про слова - назви предметів, дій, ознак. Складання й поширення ре-
чень. Слова, що служать для зв'язку слів у реченні. Складання розповіді за ма-
люнком. Збагачення словникового запасу. Письмо лівих і правих півовалів (вели-
ких і малих). Розфарбовування малюнка. CMC 

45-46 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Складання й поширення речень. 
Письмо великих і малих овалів. Обведення зразка. Ритмічне безвідривне поєд-
нання груп елементів. Складання орнаменту з овалів. CMC 

47-48 
Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання. Складання і поширення речень. 
Складання розповіді за малюнком. Збагачення словникового запасу. Письмо дов-
гої похилої лінії із петлею внизу ліворуч. CMC 

49-50 
Звуковий аналіз слів з твердими і м'якими приголосними. Слухання літературної 
казки. Збагачення словникового запасу. Робота з дитячою книгою. Письмо довгої 
похилої лінії із петлею вгорі праворуч. CMC 



1 клас 7 

№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
Букваря Дата 

51-52 
Закріплення вміння складати зв'язну розповідь за сюжетним малюнком і речен-
ня за поданою схемою та виділяти слова з речення. Письмо довгої похилої лінії із 
лежачою петлею внизу ліворуч. CMC 

53-54 
Закріплення знань про значення кожного звука в слові. Звуко-складовий аналіз 
слів, їх моделювання. Письмо похилої лінії зі штрихом вгорі ліворуч, а внизу — 
із заокругленням ліворуч. CMC 

55-56 
Узагальнення знань про речення, слово, звуки немовні і звуки мовлення, склад, 
наголос. Робота з дитячою книгою. Повторення написання основних і додаткових 
елементів букв, штрихів, що лежать в основі з'єднань. CMC 

Букварний період 

57 Звук [а], буква «а». Виділення звука [а] зі складів, слів. Називання слів з цим 
звуком. Моделювання слів. Розповідь казки «Лікар Айболить» С. 20 

58 Звук [а], буква «а». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «а». CMC 

59 Звук [а], буква «а». Моделювання речень. Бесіда про професію лікаря С. 21 

60 Середнє поєднання літери «а» з іншими буквами. Письмо з'єднань. Закріплення 
знань. Переведення друкованої букви в писану 

61 Звук [у], буква «у». Звуко-складовий аналіз слів, їх моделювання С. 22 

62 Звук [у], буква «у». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «у». CMC 

63 Звук [у], буква «у». Виділення звука [у] на початку, в середині, кінці слова. 
Зіставлення звуків і літер С. 23 

64 Верхнє поєднання букви «у» з іншими буквами. Письмо з'єднань. Закріплення 
знань. Переведення друкованої букви в писану 

65 Звук [о], буква «о». Звуко-буквений аналіз слів зі звуком [о] С. 24 

66 Звук [о], буква «о». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «о». CMC 

67 Звук [о], буква «о». Складання розповіді за малюнком сторінки С. 25 

68 Середнє поєднання букви «о» з іншими буквами. Письмо з'єднань. Закріплення 
знань. Переведення друкованої букви в писану 

69 Звук [и], буква «и». Називання слів зі звуком [и] на початку, в середині й кінці 
слова. Складання речень за малюнком С. 26 

70 Звук [и], буква «и». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «и». CMC 

71 Звук [и], буква «и». Складання й моделювання речень С. 27 

72 Верхнє поєднання букви «и» з іншими буквами. Письмо з'єднань. Закріплення 
знань. Переведення друкованих букв у писані 

73 Звук [м], буква «ем». Читання прямих складів. Робота з дитячою книгою С. 28 

74 Звук [м], буква «ем». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «ем». CMC 

75 Звук [м], буква «ем». Інтонаційне читання слів, речень. Велика буква на початку 
речення. Крапка, знак оклику і питання С. 29 
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№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
Букваря Дата 

76 Нижнє поєднання букви «ем» з іншими буквами. Письмо з'єднань. Закріплення 
знань. Переведення друкованих букв у писані 

77 Звук [і], буква «і». Утворення й аналіз складів із твердими і м'якими приголосни-
ми. Читання прямих складів. Літера «і» як слово С. ЗО 

78 Звук [і], буква «і». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «і». CMC 

79 Звук [і], буква «і». Складання й читання речень С. 31 

80 Верхнє поєднання букви «і» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів. 
Закріплення знань. Переведення друкованих букв у писані 

81 Звук [н], [н'], буква «єн». Читання складів, слів з буквою «єн». Написання імен 
з великої літери С. 32 

82 Звук [н], [н'], буква «єн». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «єн». CMC 

83 Звук [н], [н'], буква «єн». Речення зі звертанням. Написання імен з великої 
літери С. 33 

84 Верхнє поєднання букви «єн» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих букв у писані 

85 Звук [в], [в'], буква «ве». Роль наголосу в слові. Складання речень за малюнком 
букваря. Робота з дитячою книгою С.34-35 

86 Звук [в], [в'], буква «ве». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «ве». CMC 

87 Звук [в], [в'], буква «ве». Читання тексту «Он нива» С. 36 

88 Особливе поєднання літери «ве» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, 
речень. Закріплення знань. Переведення друкованих букв у писані 

89 
Повторення вивченого матеріалу. Закріплення звукового значення вивчених 
літер. Збагачення словникового запасу словами - назвами предметів, ознак, дій. 
Відпрацювання навички читання складів, слів, речень 

С. 37 

90 Закріплення звукового значення вивчених літер. Письмо слів і складів з вивчени-
ми буквами. Робота з дитячою книгою. Робота у звичайному зошиті 

91 Звук [л], [л'], буква «ел». Звуковий аналіз слів із твердими і м'якими 
приголосними. Читання складів, слів, речень С.38-39 

92 Звук [л], [л'], буква «ел». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «ел». CMC 

93 Звук [л], [л'], буква «ел». Удосконалення вміння читати зв'язний текст С.40-41 

94 Нижнє поєднання букви «ел» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих слів у писані 

95 Звук [с], [с'], буква «ес». Читання складів, слів з буквою «ес». Закріплення 
аналітико-синтетичних умінь С.42-43 

96 Звук [с], [с'], буква «ес». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «ес». CMC 

97 Звук [с], [с'], буква «ес». Читання текстів «Мама і сини», «Ліс» С.44-45 

98 Середнє поєднання букви «ес» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих слів у писані 
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№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
Букваря Дата 

99 Звук [к], буква «ка». Словниково-логічні вправи. Ознайомлення з багатозначніс-
тю слів. Читання тексту «Миколин сокіл» С.46-47 

100 Звук [к], буква «ка». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «ка». CMC 

101 Звук [к], буква «ка». Значення наголосу. Читання текстів, поданих рукописним 
шрифтом. Текст «Калина» С.48-49 

102 Верхнє поєднання букви «ка» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих слів у писані 

103 Звук [п], [п'], буква «пе». Вдосконалення навичок звукового аналізу слів. Читан-
ня тексту «На Івана Купала» С.50-51 

104 Звук [п], [п'], буква «пе». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «пе». CMC 

105 Звук [п], [п'], буква «пе». Читання текстів, послідовна розповідь про прочитане. 
Читання рукописного тексту С.52-53 

106 Верхнє поєднання букви «пе» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих букв у писані 

107 Звук [р], [р'], буква «ер». Словниково-логічні вправи. Робота над скоромовкою С.54-55 

108 Звук [р], [р'], буква «ер». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і вели-
кої літери «ер». CMC 

109 Звук [р], [р'], буква «ер». Робота над скоромовками. Читання тексту «Косарі». 
Інтонаційне читання С.56-57 

110 Верхнє поєднання букви «ер» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих букв у писані 

111 Звук [т], [т'], буква «те». Читання складів і слів. Скоромовка. Словниково-
логічні вправи. Багатозначність слів С.58-59 

112 Звук [т], [т'], буква «те». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «те». CMC 

113 Звук [т], [т'], буква «те». Інтонаційне читання діалогічного тексту «Котик і Пів-
ник». Розповідь за малюнком, виходячи за межі зображеного С.60-61 

114 Верхнє поєднання букви «те» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих слів у писані 

115 Закріплення вивчених букв, їхніх звукових значень. 
Робота з дитячою книжкою — основа читацької самостійності 

116 
Повторення й закріплення вивчених букв. Письмо вивчених літер, складів, 
речень. Списування з друкованого тексту. Диктант букв. Робота у звичайному 
зошиті 

117 Звук [е], буква «е». Читання складів, слів з буквою «е». Поняття про слова, які 
близькі за значенням. Читання тексту «Мамині іменини» С.62-63 

118 Звук [е], буква «е». Звукове моделювання. Письмо елементів та малої і великої 
літери «е». CMC 

119 Звук [е], буква «е». Читання тексту «Село Веселе». Відповіді на запитання до 
тексту С.64-65 

120 Середнє поєднання букви «е» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань 
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121 
Звук [д], [д'], буква «де». Словниково-логічні вправи. Вправи на зіставлення пар-
них дзвінких і глухих звуків [д] — [т], [д'] — [т']. Практичне засвоєння дзвінкої 
вимови звуків у кінці слів і складів 

С.66-67 

122 Звук [д], [д'], буква «де». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «де». CMC 

123 Звук [д], [д'], буква «де». Читання тексту «Парк на пустирі». Робота над 
скоромовкою С.68-69 

124 Середнє поєднання букви«3е» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань 

125 Звук [з], [з'], буква «зе». Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. 
Опрацювання тексту «Весела зима» С. 70-71 

126 Звук [з], [з'], буква «зе». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «зе». CMC 

127 Звук [з], [з'], буква «зе». Зіставлення звуків [з] — [с], [з'] — [с'] за вимовою 
і звучанням. Опрацювання тексту «У зоопарку» С.72-73 

128 Особливе поєднання букви «зе» з іншими буквами. Письмо з'єднань, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

129 
Буква «м'який знак» (ь). Практичне ознайомлення з правилом позначення 
м'якості приголосних у кінці слів, складів, перед голосним [о]. Читання слів 
з м'яким знаком перед «о» 

С. 74 

130 Буква «м'який знак» (ь). Звукове моделювання. Письмо букви окремо та в поєд-
нанні з іншими. CMC 

131 Буква «м'який знак» (ь). Розвиток уміння здійснювати звукові і звуко-буквені 
зіставлення. Читання тексту «На ставку» С. 75 

132 Верхнє буквосполучення «ьо». Письмо з'єднань, слів, речень. Закріплення знань. 
Переведення друкованих речень у писані 

133 
Звук [б], буква «бе». Зіставлення звуків [б] — [п] за вимовою та звучанням. 
Дзвінка вимова звука [б] у кінці складів перед глухими. Читання тексту «Великі 
друзі» 

С.76-77 

134 Звук [б], буква «бе». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «бе». CMC 

135 Звук [б'], буква «бе». Вправи з розвитку мовлення. Робота над скоромовкою. 
Текст «Білки». Добір правильних відповідей на поставлені запитання С. 78-79 

136 Середнє поєднання букви «бе» з іншими буквами. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань 

137 Звук [г], буква «ге». Читання слів з літерою «ге». Велика літера у власних назвах С.80-81 

138 Звук [г], буква «ге». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «ге». CMC 

139 Звук [г], буква «ге». Читання тексту «Голуби» С. 85 

140 Особливе поєднання букви «ге» з іншими. Письмо з'єднань, речень. Велика буква 
в іменах людей. Закріплення знань 

141 Звук [ґ], буква «ґе». Читання слів з літерою «ґе». Робота над скоромовкою С.82-83 

142 Звук [ґ], буква «ґе». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «ґе». CMC 
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143 Звук [ґ], буква «ґе». Робота над текстом «Весела гра» С. 84 

144 Нижнє поєднання літери «ґе» з іншими. Письмо з'єднань, слів. Закріплення 
знань. Переведення друкованих речень у писані 

145 
Закріплення вивчених звуків і літер. Вправи на зіставлення парних дзвінких 
і глухих. Робота з дитячою книжкою. Уявлення про те, що доступних книжок 
є багато 

146 Письмо вивчених літер. Списування з друкованого та рукописного тексту. Дик-
тант складів. Робота у звичайному зошиті 

147 Звук [ч], буква «че». Словникова робота над новою лексикою. Відпрацювання на-
вички літературної вимови звука [ч] у складах і словах. Робота над скоромовкою С.86-87 

148 Звук [ч], буква «че». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «че». CMC 

149 Звук [ч], буква «че». Читання тексту «На полонині». Заучування вірша «Карпа-
ти» (за бажанням) С.88-89 

150 
Особливе поєднання букви «че» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. Закріп-
лення знань. Переведення друкованих речень у писані. Велика літера у назвах 
міст 

151 
Звук [й], буква «йот». Розрізнення твердих і м'яких приголосних звуків. Ужи-
вання «йот» перед «о». Відпрацювання вміння читати слова з буквосполученням 
«йо». Текст «Казковий світ» 

С.90-91 

152 Звук [й], буква «йот». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
букви «йот». CMC 

153 Звуко-буквений аналіз слів. Відпрацювання вміння читати слова з буквосполу-
ченням «йо», текстів діалогічного характеру «Пасіка», «Зайчику, зайчику» С.92-93 

154 Верхнє поєднання букви «йот» з іншими літерами. Письмо з'єднань, слів, 
речень. Закріплення знань. Переведення друкованих слів у писані 

155 Звук [х], буква «ха». Зіставлення звуків [х] — [г] за вимовою і звучанням. Скла-
дання розповіді за малюнком. Інтонування речень. «Колискова пісенька» 

С.94-95, 
97 

156 Звук [х], буква «ха». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «ха». CMC 

157 Звук [х], буква «ха». Інтонування окличних і питальних речень у діалогічному 
тексті. Виразне читання тексту «Пісенька про козлика» С. 96 

158 Особливе поєднання букви «ха» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

159 Літера «я» для позначення звука [а] і м'якості попереднього приголосного та по-
значення двох звуків [йа]. Звуко-буквений аналіз слів С.98-99 

160 
Літера «я» для позначення звука [а] і м'якості попереднього приголосного та по-
значення двох звуків [йа]. Звукове моделювання. Письмо елементів малої і вели-
кої літери «я». CMC 

161 Формування вміння чути в словах злиття [йа] і позначати його літерою «я». Опра-
цювання тексту «Світло маяка» С.100-101 

162 Нижнє поєднання букви «я» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. Закріплен-
ня знань 

163 Звук [ж], буква «же». Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. 
Заучування скоромовок С.102-103 
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164 Звук [ж], буква «же». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «же*. CMC 

165 Звук [ж], буква «же». Вправи на розвиток усного мовлення. Інтонаційне читання 
української народної казки «Лисичка і Журавель» С. 104-105 

166 Особливе поєднання букви «же» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань 

167 Звук [ш], буква «ша». Звуко-буквений аналіз слів. Зіставлення слів зі звуками 
[с], [ш]. Читання тексту «Хороша гра» С.106-107 

168 Звук [ш], буква «ша». Звукове моделювання. Письмо елементів малої і великої 
літери «ша». CMC 

169 Звук [ш], буква «ша». Зіставлення звуків [ж] — [ш] за звучанням і вимовою. 
Опрацювання текстів «Поспішай, синичко!», «Кожушок» С.108-109 

170 Верхнє поєднання букви «ша» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

171 Літера «ї» для позначення звукосполучення [йі]. Читання літери «ї» у складах 
і словах. Звуко-буквений аналіз слів С. 110 

172 Буква «ї» для позначення звукосполучення [йі]. Звукове моделювання. Письмо 
малої і великої літери «ї». CMC 

173 Буква «ї» для позначення звукосполучення [йі]. Розвиток мовлення за прочита-
ним текстом «На екскурсії». Написання назв міст і річок з великої букви С. 111 

174 Верхнє поєднання букви «ї» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань 

175 Закріплення звукових значень вивчених літер. Збагачення словникового запасу 
учнів. Робота з дитячою книгою — основа дитячих інтересів та самостійності 

176 Закріплення навичок письма вивчених літер. Робота у звичайному зошиті. 
Списування з друкованого тексту літер, складів, слів. Письмо під диктовку 

177 Звук [ц], [ц'], буква «це». Читання складів, слів зі звуками [ц], [ц'] С. 112 

178 Звук [ц], [ц'], буква «це». Звукове моделювання. Письмо елементів малої 
і великої літери «це». CMC 

179 Звук [ц], [ц'], буква «це». Розвиток мовлення за текстом «Ниркова залізниця». 
Поведінка у громадському транспорті С. 113 

180 Верхнє поєднання букви «це» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

181 
Буква «ю» для позначення звука [у] та м'якості попереднього приголосного 
і звуків [йу]. Звукове моделювання. Робота над виразністю читання. Читання за 
особами 

С.114-115 

182 Письмо малої і великої літери «ю». CMC 

183 Звуко-буквений аналіз слів. Читання тексту «Десять робітників». Інтонування 
речень С.116-117 

184 Верхнє поєднання букви «ю» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

185 Буква «є» для позначення звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Зву-
кове моделювання. Виразне читання тексту «Барвисте коромисло» С.118-119 
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186 Письмо малої і великої літери «є» 

187 Буква «є» для позначення звуків [йе]. Виразне читання тексту «Морозів 
малюнок» С. 120 

188 Середнє поєднання букви «є» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

189 Закріплення звукових значень букв «я», «то», «є», «ї». Звукове моделювання. 
Робота з дитячою книжкою С. 121 

190 Письмо слів з вивченими буквами. Робота у звичайному зошиті. Списування 
з друкованого тексту літер, складів, слів. Письмо під диктовку 

191 Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Звуко-буквений аналіз слів. 
Розвиток мовлення. Текст «Наша Батьківщина» С.121-123 

192 Письмо малої і великої букви «ща» 

193 Буква «ща», позначення нею звукосполучення [шч]. Заучування напам'ять 
віршів «Дванадцять братів» (на вибір) С.124-125 

194 Верхнє поєднання букви «ща» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

195 Звук [ф], буква «еф». Звукове моделювання. Виразне читання слів зі звуком [ф] С. 126 

196 Письмо елементів, малої та великої букви «еф». CMC 

197 Звук [ф], буква «еф». Звукове моделювання. Виразне читання слів зі звуком [ф]. 
Бесіда про професії людей С. 127 

198 Середнє поєднання букви «еф» з іншими. Письмо з'єднань, слів, речень. 
Закріплення знань. Переведення друкованих речень у писані 

199 Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням «дз». Відпрацювання злитої 
вимови звуків. Звукове моделювання С. 128 

200 Письмо буквосполучення «дз» та слів з ним. CMC 

201 Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням «дз». Відпрацювання злитої 
вимови звуків. Звукове моделювання. Робота над текстом «Лісовий майстер» С. 129 

202 Письмо буквосполучення «дз» та слів з ним. Переведення друкованих речень 
у писані 

203 Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Відпрацювання злитої 
вимови звука. Звуко-буквений аналіз слів С. 130 

204 Письмо буквосполучення «дж» та слів з ним. CMC 

205 Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Відпрацювання злитої 
вимови звука. Звуко-буквений аналіз слів С. 131 

206 Письмо буквосполучення «дж» та слів, речень з ним 

207 Закріплення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою 

208 
Закріплення вміння писати слова з буквосполученнями «дз», «дж». Робота 
у звичайному зошиті. Списування з друкованого тексту слів, речень. Письмо під 
диктовку 

209 Апостроф. Звуковий аналіз слів з апострофом. Читання складів, слів 
з апострофом С. 132 

210 Письмо складів слів з апострофом. Роздільне поєднання. CMC 
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211 Закріплення вмінь і навичок читання текстів, слів з апострофом С. 133 

212 Письмо слів з апострофом. Списування речень. Переведення друкованих речень 
у писані 

213 Ознайомлення з алфавітом. Звуко-буквений аналіз слів. Робота з дитячою 
книжкою 

214 Письмо букв алфавіту. Звукове моделювання. Письмо під диктовку 

Післябукварний період 

215 Вправи на розвиток навички читання. Закріплення правил, які неодмінно треба 
знати. Т. Г. Шевченко «Тече вода із-за гаю...» С.134-135 

216 Пропедевтика мовних знань: речення. Закріплення правил, які неодмінно треба 
знати. Мова. Мовлення. Рідна мова 

217 І. Я. Франко. Уривок з казки «Ріпка» С. 136-137 

218 
Закріплення написання букв, в основі яких лежить коротка пряма похила лінія 
із заокругленням внизу праворуч. Робота з рукописним текстом. Звукове моделю-
вання. Речення. Слова-предмети 

219 Леся Українка. Виразне читання віршів С.138-139 

220 
Закріплення написання букв, в основі яких подовжена пряма похила лінія із 
заокругленням унизу праворуч і ліворуч. Списування віршика. Слова-ознаки. 
Речення (записати одне речення) 

221 М. Коцюбинський. «Про двох цапків» С.140-141 

222 
Закріплення написання букв, в основі яких коротка пряма похила лінія із 
заокругленням угорі ліворуч, внизу — праворуч. Списування з друкованого 
тексту. Текст. Абзац. Скоромовки: вивчити, розказувати 

223 Робота над текстом «Перо і олівець» С.142-143 

224 
Закріплення написання букв, в основі яких лежить довга пряма похила лінія із 
заокругленням угорі ліворуч, внизу — праворуч. Списування віршів. Звукове 
моделювання. Слова-дії. Питальні речення. Акровірш 

225 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота над текстом 

226 
Закріплення верхнього поєднання букв. Списування з друкованого тексту. 
Побудова схем речень. Текст-розповідь. Структура тексту. Робота 
з деформованим текстом 

227 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота над текстом 

228 Закріплення верхнього поєднання букв. Побудова схем речень 

229 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота над текстом 

230 
Закріплення написання букв, в основі яких лежить передній плавний елемент із 
заокругленням унизу ліворуч. Творче списування. Клички тварин. Правило ве-
ликої букви 

231 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота над текстом 

232 Звуконаслідування при читанні «переплутанки». Списування з друкованого 
тексту 

233 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота над текстом 
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234 
Закріплення нижнього поєднання букв. Робота з рукописним текстом. Побудова 
речень. Наголос. Текст-міркування. Структура тексту. Письмо за початком. Інто-
нація питальних речень. Діалог 

235 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Виразне читання 
віршів 

236 Закріплення написання букв, в основі яких лежить великий та малий лівий і пра-
вий півовали. Списування частини друкованого тексту. Значення слів. Синоніми 

237 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Виразне читання 
віршів 

238 Закріплення особливого верхнього поєднання букв. Вибіркове списування тек-
сту. Звукове моделювання. Значення слів (пряме й переносне). Омоніми 

239 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Виразне читання 
віршів 

240 Робота з деформованим текстом. Списування 

241 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота з дитячою 
книжкою 

242 Закріплення написання букв, в основі яких лежить малий овал. Колективна 
робота над текстом 

243 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів 

244 Списування з дошки. Споріднені слова. Наголос. Монолог 

245 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів 

246 Закріплення написання букв, в основі яких лежить великий овал та півовал. 
Речення. Побудова речень за схемами. Приказки та прислів'я про тварин 

247 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

248 Списування з рукописного тексту 

249 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

250 Закріплення середнього поєднання букв. Робота з деформованим текстом. Спису-
вання. Поняття один — багато. Він, вона, воно 

251 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

252 Творче списування. Бесіда-узагальнення «Порівняння збагачують мову». Порів-
няння схожих предметів 

253 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

254 Закріплення написання букв, в основі яких лежить довга пряма похила лінія 
з петлею внизу ліворуч. Творче списування. Значення слів. Антоніми 

255 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

256 
Закріплення написання букв, в основі яких лежить довга пряма похила лінія із 
штрихом угорі ліворуч. Списування. Склад. Поділ слів на склади. Складотворна 
роль голосних. Бесіда «Загадки». Складання загадок 



16 Календарне планування. 1-4 класи 

№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
Букваря Дата 

257 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота з дитячою 
книжкою 

258 Списування. Склад. Поділ слів на склади. Складотворна роль голосних. Бесіда-
узагальнення «Загадки». Складання загадок 

259 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

260 
Закріплення особливого верхнього поєднання букв. Робота з деформованим тек-
стом. Списування, робота над правилом: «Слова в реченні пишуться окремо одне 
від одного» 

261 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

262 Закріплення написання слів з апострофом. Творче списування речень. Ребуси. 
Правила складання ребусів. Самостійне складання 

263 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

264 Текст-опис. Структура тексту 

265 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

266 Закріплення написання та поєднання букв. Списування з друкованого тексту. 
Вивчення алфавіту. Бесіда-узагальнення «Азбука, абетка, алфавіт... значення» 

267 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Перевірка читання як 
мовленнєвої навички 

268 Закріплення знань. Письмо під диктовку букв, слів. Закріплення знань про 
алфавіт 

269 Робота над технікою читання. Звукове моделювання слів. Робота з дитячою 
книжкою 

270 Перевірна робота. Списування з друкованого тексту 

271-
272 

Підсумковий урок за рік 

273-
274 

Свято Букваря 
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НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 
(ЗА БУКВАРЕМ К. С. ПРИЩЕПИ, В. І. КОЛЕСНИЧЕНКО) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

Добукварний період 

1 Ознайомлення зі школою, класом, Букварем. Державні символи України — 
Прапор, Герб, Гімн С. 3 

2 Ознайомлення з письмовим приладдям, зошитом, умовними позначками, 
правилами 

3 Предмет і слово. Слова - назви предметів С. 4 -5 

4 Рядкові лінії — верхня і нижня. Робочий рядок. Письмо похилої палички 

5 Слова - назви предметів. Одне й те саме слово може називати різні предмети С. 6 -7 

6 Надрядкова й підрядкова лінії. Тренувальні вправи 

7 Слова - назви дій. Поповнення словникового запасу учнів. Робота з дитячою 
книгою С. 8,10 

8 Письмо похилої палички із заокругленням унизу 

9 Слова - назви дій. Народні і літературні казки С. 9,11 

10 Робочий рядок. Письмо похилої палички із заокругленням угорі 

11 Слова, що називають ознаки предметів С. 12 

12 Тренувальні підготовчі вправи на робочому рядку. Письмо похилої палички із 
заокругленням внизу та угорі 

13 Слова, що називають ознаки предметів. Слова з протилежним значенням С. 13 

14 Допоміжна похила лінія. Письмо подовженої палички (до надрядкової лінії) 

15 
Повторення про слова - назви предметів, дій, ознак. Узагальнення назв. 
Поглиблення знань про слова-омоніми. Поняття про слова-синоніми (без 
уживання термінів). Робота з дитячою книгою 

С.14-15 

16 Запис речення за допомогою умовних позначок. Письмо подовженої палички 
(від надрядкової лінії) 

17 Практичне ознайомлення з реченням. Крапка в кінці речення. Умовне позна-
чення першого слова в реченні. Українські літературні і народні казки С. 16 

18 Вправи на порівняння звукової структури слів. Письмо подовженої палички 
з петлею внизу 

19 Слова, що служать для зв'язку слів у реченні. Складання речень за схемами С. 17 

20 Вправи на визначення звукової структури слів. Письмо подовженої палички 
з петлею вгорі 

21 Звуки немовні і звуки мовлення. Умовні позначки С. 18 

22 Закріплення знань про звуки. Письмо подовженої палички із заокругленням 
унизу вправо 

23 
Голосні й приголосні звуки. Позначення їх умовними позначками. Складан-
ня розповіді за сюжетними малюнками та речень за схемами. Робота з дитячою 
книгою 

С. 19 

24 Письмо подовженої палички із заокругленням унизу вліво 
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25 Голосні і приголосні звуки. Звукове моделювання слів С. 19 

26 Письмо подовженої палички із заокругленням унизу вліво і вправо 

27 Тверді й м'які приголосні звуки, умовне позначення їх у звуковій моделі. 
Правила поведінки на спортивному майданчику С. 20 

28 Закріплення знань про тверді й м'які приголосні звуки. Письмо лівого півовалу 

29 Пом'якшені приголосні звуки, позначення їх умовними знаками С.20-21 

ЗО Закріплення знань про пом'якшені приголосні. Письмо правого півовалу 

31 Склад. Поділ слова на склади. Поглиблення знань про голосні й приголосні 
звуки. Робота з дитячою книгою С. 22 

32 Поділ слів на склади. Письмо овалу 

33 Наголос. Наголошений склад С. 23 

34 Визначення наголосу в словах (практичні вправи). Письмо півовалів та овалів 

35 Роль наголосу у словотворенні. Добір слів до заданих схем С. 24 

36 Повторення про речення. Письмо переднього плавного елемента 

37 Повторення про звуки, склад, наголос С. 25 

38 Повторення про речення та звуковий склад слова. Письмо короткої петлі 

39 Підсумковий урок. Багатозначні слова. Сприймання на слух літературного 
твору та відтворення його змісту. Робота з дитячою книжкою С.26-27 

40 Повторення й закріплення письма вивчених елементів 

Букварний період 

41 Звук [а], буква «А, а*. Знак оклику. Читання слів-схем з новою буквою та про-
пущеними невивченими буквами С. 28 

42 Письмо рядкової букви «а» 

43 Звук [а], буква «А, а*. Звукове моделювання слів. Складання речень за схема-
ми. Правила поведінки на вулицях міста, села С. 29 

44 Письмо великої букви «А» 

45 Звук [о], буква «О, о». Звуковий аналіз слів. Складання речень за схемами С. 30 

46 Письмо рядкової букви «0» 

47 Звук [о], буква «О, о». Звуковий аналіз слів. Складання речень за схемами. Чи-
тання слів-схем з вивченими буквами. Робота з дитячою книгою С. 31 

48 Письмо великої букви «О» 

49 Звук [у], буква «У, у*. Правила поведінки у зоопарку С. 32 

50 Письмо рядкової букви «у» 

51 Звук [у], буква «У, у». Складання речень за схемами, читання слів. Правила 
дорожнього руху С. 33 

52 Письмо великої букви «У» 

53 Звук [е], буква «Е, е». Практичне ознайомлення зі словами-синонімами (без 
уживання терміна). Вимова звука [е] в ненаголошеному складі С. 34 



1 клас 19 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

54 Письмо рядкової букви «е» 

55 Звук [е], буква «£, е». Що таке словник? Правила поведінки в метро. Робота з 
дитячою книгою С. 35 

56 Письмо великої букви «Е» 

57 Повторення вивчених букв, що позначають голосні звуки [а, о, у, е] С.36-37 

58 Повторення вивчених букв 

59 Звук [и], буква *И, и*. Читання слів з новою буквою за схемами С. 38 

60 Письмо рядкової букви «и» 

61 Звук [и], буква *И, и». Складання речень і зв'язного тексту за малюнком С.38-39 

62 Письмо великої букви «И» 

63 Звук [і], буква *І, і». Роль букви «і» в мові. 
Робота з дитячою книгою С. 40 

64 Письмо рядкової букви «і» 

65 Звук [і], буква *І, і». Складання речень та зв'язного тексту. Правила поведінки 
на природі С. 40-41 

66 Письмо великої букви «І» 

67 Звук [м], позначення його буквою *М, м*. 
Твердість губних приголосних та пом'якшена вимова їх перед «і» С. 42 

68 Письмо рядкової букви «м» 

69 Звук [м], позначення його буквою *М, м*. 
Виховання любові до матері С.43-45 

70 Письмо великої букви «М», складів, слів 

71 Повторення вивчених букв. 
Робота з дитячою книжкою 

72 Письмо вивчених букв та складів з ними 

73 
Звук [н], [н'], позначення їх буквою *Н, н». 
Парні тверді і м'які приголосні звуки. 
Правила поведінки між друзями 

С. 46-47 

74 Письмо рядкової букви «н» 

75 Звук [н], [н'], позначення їх буквою «Н, н». 
Читання речень. Професії рідних С.48-49 

76 Письмо великої букви «Н». Списування речень 

77 Звук [с], [с'], позначення їх буквою «С, с». Читання злиття з буквою «с», 
дво- і трискладових слів С.50-51 

78 Письмо рядкової букви «с» 

79 
Звук [с], [с'], позначення їх буквою *С, с». 
Ознайомлення з логічним наголосом. 
Робота з дитячою книгою 

С.52-53 

80 Письмо великої букви «С», складів, слів, речень 



20 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

81 Повторення вивченого про звуки і букви. 
Режим дня С. 54-55 

82 Повторення письма вивчених букв та складів з ними 

83 Звук [л], [л'], позначення їх буквою *Л, л*. Закріплення вміння перевіряти не-
наголошені [е], [и] С. 56 

84 Письмо рядкової букви «л» 

85 
Звук [л], [л'], позначення їх буквою «Л, л». 
Добирання слів з протилежним значенням. 
Побут українців у селі 

С. 57 

86 Письмо великої букви «Л», слів, речень з нею 

87 
Звук [к], позначення його буквою «К, к». 
Закріплення вміння ставити наголос у словах. 
Споріднені слова (без уживання терміна) 

С. 58-59 

88 Письмо рядкової букви «к» 

89 Звук [к], позначення його буквою «К, к*. 
Складання розповіді за сюжетним малюнком С.60-61 

90 Письмо великої букви «К» 

91 Повторення й закріплення вивченого 

92 Письмо вивчених великих і рядкових букв. 
Списування слів і речень 

93 Звук [р], [р'], позначення їх буквою «Р,р». Виразне читання, римування слів. 
Природа України С. 62-63 

94 Письмо рядкової букви «Р» 

95 
Звук [р], [р'], позначення їх буквою «Р,р*. 
Поповнення словникового запасу словами на тему «Спорт». 
Збереження природи 

С.64-65 

96 Письмо великої букви «Р», складів, слів, речень 

97 Повторення вивчених букв. Робота з дитячою книжкою 

98 Повторення вивчених букв. 
Списування з друкованого тексту 

99 Звук [т], [т'], позначення їх буквою «Т, /та». 
Правила вживання великої букви С. 66 

100 Письмо рядкової букви «т» 

101 Звук [т], [т'], позначення їх буквою «Т, т». 
Поповнення словникового запасу учнів словами на тему «Театр», «Професії» С. 67 

102 Письмо великої букви «Т» 

103 
Звук [п], позначення його буквою «77, ге». Звуко-буквений аналіз слів. Практич-
ні вправи на формування поняття про правопис ненаголошених [е], [и]. Робота 
з дитячою книгою 

С. 68 

104 Письмо рядкової букви «п» 

105 Звук [п], позначення його буквою «77, ге». Утворення нових слів за променевою 
таблицею. Складання розповіді про своє село (місто) С. 69 



1 клас 21 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

106 Письмо великої букви «П» 

107 Повторення вивчених букв 

108 Повторення вивчених букв. Списування друкованого тексту. Малюнковий дик-
тант 

109 
Звук [в], позначення його буквою «В, в». Зіставляння звуко-буквеної структури 
та лексичного значення подібних за будовою слів, знаходження серед них спо-
ріднених 

С. 70 

110 Письмо рядкової букви «в» 

111 Звук [в], позначення його буквою «В, в». Звукове моделювання слів. Значення 
дружної праці та відпочинку в житті колективу. Робота з дитячою книгою С. 71 

112 Письмо великої букви «В» 

113 
Звук [ш], позначення його буквою «Ж, ш». 
Складання речень за поданими схемами. 
Виразне читання тексту, добір заголовка 

С. 72 

114 Письмо рядкової букви «ш» 

115 Звук [ш], позначення його буквою «Ж, ш». Розвиток уміння розрізняти синоні-
ми і споріднені слова (без уживання термінів). Логічний наголос С. 73 

116 Письмо великої букви «Ш» 

117 Повторення вивчених букв. Вправи на виразне читання. Логічний наголос С. 74-75 

118 Повторення вивчених букв 

119 
Звук [д], [д'], позначення їх буквою «Д, д*. Чітке вимовляння звуків перед глу-
хими та в кінці слова. Порівняння вимови парних дзвінких і глухих приголос-
них [д] — [т], [д'] — [т']. Робота з дитячою книгою 

С. 76 

120 Письмо рядкової букви «д» 

121 Звук [д], [д'], позначення їх буквою «Д, д». Розширення лексичного запасу 
учнів з теми «Інформація і зв'язок» С. 77 

122 Письмо великої букви «Д» 

123 Звук [з], [з'], позначення їх буквою «3, з». Читання слів з новою буквою, чітке 
вимовляння звуків перед глухими приголосними та в кінці слова С. 78 

124 Письмо рядкової букви «3» 

125 Звук [з], [з'], позначення їх буквою «3, з». 
Поглиблення знань про роль наголосу в слові С. 79 

126 Письмо великої букви «3» 

127 Повторення вивчених букв. Звукове моделювання слів. Виразне читання 
тексту. Робота з дитячою книгою С. 80-81 

128 Повторення вивчених букв. Списування друкованого тексту. Письмо під 
диктовку 

129 Звук [й], позначення його буквою *И, й». Читання складів, слів. 
Звуко-буквений аналіз слів С. 82 

130 Письмо рядкової букви «й» 

131 Звук [й], позначення його буквою *И, й». 
Поглиблення знань про багатозначні слова С.82-83 



22 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

132 Письмо великої букви «И» 

133 Читання слів із буквосполученням «йо». 
Звуко-буквений аналіз слів С. 84 

134 Списування друкованого й рукописного тексту. 
Письмо під диктовку 

135 Читання слів з вивченими буквами. Закріплення знань про букву «йот» та бук-
восполучення «йо». Слова, протилежні за значенням. Робота з дитячою книгою С. 85 

136 Списування друкованого й рукописного тексту. 
Письмо під диктовку 

137 Буква «ь» (м'який знак). Позначення м'яким знаком м'якості приголосних. 
Поняття один — багато С. 86 

138 Письмо букви «ь» (м'який знак) та слів з буквосполученням «йо», «ьо» 

139 Закріплення вживання м'якого знака на письмі. Буквосполучення «ьо». 
Добирання заголовка до тексту. Складання речень за поданими схемами С. 87 

140 Письмо букви «ь» (м'який знак) та слів з буквосполученням «йо», «ьо» 

141 Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням «дз». Співвідношення звуко-
буквеної структури слова. Виразне читання С. 88 

142 Письмо слів з буквосполученням «дз» 

143 
Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням «дз». Злита вимова нових 
звуків. Читання слів з буквосполученнями «дз», «йо», «ьо». Продовження 
роботи над спорідненими словами. Робота з дитячою книгою 

С. 89 

144 Письмо слів з буквосполученням «дз». Списування друкованого та рукописного 
тексту 

145 Буква «Я, я*. Позначення буквою «Я, я* звуків [йа] С. 90 

146 Письмо рядкової букви «я» 

147 Позначення буквою «я» м'якості попереднього приголосного та звука [а] С. 91 

148 Письмо великої букви «Я» 

149 Буква «ї , ї». Позначення буквою «ї, ї» звукосполучення [йї] С. 92 

150 Письмо рядкової букви «ї» 

151 Буква «ї, ї». Позначення буквою «ї, ї» звукосполучення [йі]. Звукове моделю-
вання слів. Виразне читання. Робота з дитячою книгою С. 93 

152 Письмо великої букви «ї» 

153 Буква «Ю, ю*. Позначення буквою «Ю, ю» звукосполучення [йу] С. 94 

154 Письмо рядкової букви «ю» 

155 Позначення м'якості приголосного та звука [у] буквою «то» С. 95 

156 Письмо великої букви «Ю» 

157 Буква «Є, є». Позначення буквою «є» звукосполучення [йе] С. 96 

158 Письмо рядкової букви «є» 

159 Позначення м'якості приголосного та звука [е] буквою «є». Робота з дитячою 
книгою С. 97 
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з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

160 Письмо великої букви «Є» 

161 Повторення і закріплення вивчених букв. Виразне читання С.98-99 

162 Списування друкованого тексту. 
Письмо під диктовку 

163 Звук [б], позначення його буквою «Б, б» С. 100 

164 Письмо рядкової букви «б» 

165 Звук [б], позначення його буквою *Б, б». 
Роль наголосу в словотворенні С. 101 

166 Письмо великої букви «Б» 

167 Повторення вивчених букв. Виразне читання, добирання заголовка до тексту. 
Робота з дитячою книгою С.102-103 

168 Списування друкованого тексту. 
Малюнковий диктант 

169 Апостроф. Читання слів з апострофом С. 104 

170 Письмо слів з апострофом. 
Списування друкованого тексту 

171 Читання слів з апострофом. Виразне читання С. 105 

172 Письмо слів з апострофом. Письмо під диктовку 

173 Звук [ж], позначення його буквою «Ж, ж*. 
Читання складів, слів із новою буквою С. 106 

174 Письмо рядкової букви «ж» 

175 
Звук [ж], позначення його буквою «Ж, ж». 
Виразне читання та добирання заголовка до тексту. 
Робота з дитячою книгою 

С. 107 

176 Письмо великої букви «Ж» 

177 Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Звуко-буквений аналіз 
слів С. 108 

178 Письмо слів з буквосполученням «дж» 

179 Звук [дж], позначення його буквосполученням «дж». Виразне читання С. 109 

180 Малюнковий диктант. 
Списування друкованого тексту 

181 Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «Ц, ц». 
Виразне читання віршів С. 110 

182 Письмо рядкової букви «ц» 

183 Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою «Ц, ц». Звукове моделювання слів. 
Виразне читання віршів. Робота з дитячою книгою С. 111 

184 Письмо великої букви «Ц» 

185 Звук [г], позначення його буквою «Г, г*. Виразне читання С. 112 

186 Письмо рядкової букви «г» 

187 Звук [г], позначення його буквою «Г, г*. Виразне читання віршів С. 113 
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188 Письмо великої букви «Г» 

189 Звук [ч], позначення його буквою «Ч, ч» С. 114 

190 Письмо рядкової букви «ч» 

191 Звуки [ч], позначення його буквою «Ч,ч». Виразне читання віршів. Робота 
з дитячою книгою С. 115 

192 Письмо великої букви «Ч» 

193 Звук [х], позначення його буквою «X, х». Читання складів, слів з новою буквою С. 116 

194 Письмо рядкової букви «X» 

195 Звук [х], позначення його буквою «X, х». Виразне читання віршів С.117-118 

196 Письмо великої букви «X» 

197 Повторення й закріплення вивчених букв С. 119 

198 Списування друкованого тексту. 
Письмо під диктовку 

199 Звук [ґ], позначення його буквою «Ґ , ґ*. Поповнення лексичного запасу учнів 
новими словами. Робота з дитячою книгою С. 120 

200 Письмо рядкової букви « ґ » 

201 Звук [ґ], позначення його буквою «Ґ, ґ*. Виразне читання віршів С. 121 

202 Письмо великої букви «Ґ». 

203 
Звуки [шч], позначення їх буквою «Щ, щ». 
Правильне, злите вимовляння двох звуків [шч] і позначення їх 
однією буквою «щ» 

С.122-123 

204 Письмо рядкової букви «щ» 

205 Звуки [шч], позначення їх буквою «Щ, щ*. Звуко-буквений аналіз слів. 
Виразне читання С.124-125 

206 Письмо великої букви «Щ» 

207 Повторення й закріплення вивчених букв. Читання тексту, переказ 
прочитаного. Робота з дитячою книгою С.126-127 

208 Письмо під диктовку. Списування 

209 Читання слів з подвоєними приголосними С. 128 

210 Письмо слів з подвоєними приголосними 

211 Читання слів з подвоєними приголосними. Виразне читання С. 129 

212 Письмо слів з подвоєними приголосними 

213 Звук [ф], позначення його буквою «Ф, ф*. Читання складів, слів з новою буквою С. 130 

214 Письмо рядкової букви «ф» 

215 Звук [ф], позначення його буквою «Ф, ф». Виразне читання. Робота з дитячою 
книгою С. 131 

216 Письмо великої букви «Ф» 

217 Повторення про голосні й приголосні звуки та букви, що їх позначають С.132-133 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

218 Повторення вивченого. Запис алфавіту 

Післябукварний період 

219 Вимова голосних звуків в українській мові. Виразне читання віршів С. 134,136-
137 

220 Списування з Букваря. Письмо під диктовку. Звуко-буквений аналіз слів 

221 Вимова голосних [е] та [й] в ненаголошеному складі. Виразне читання віршів С. 135,138-
139 

222 Списування слів і речень, написаних рукописним і друкованим шрифтом 

223 Читання віршів про пори року. Робота з дитячою книгою С.140-141 

224 Письмо під диктовку слів, речень 

225 Читання віршів про пори року С.142-143 

226 Складання й записування речень за малюнком, ситуацією в класі 

227 Практичні вправи на перевірку ненаголошених голосних у корені слів С. 144-145 

228 Доповнення незакінчених речень із зв'язного висловлювання. Запис 
доповнених речень 

229 Українські народні обрядові пісні. Щедрівки, гаївки С. 146-147 

230 Складання і записування запитань з використанням питальних слів хто, що, 
де, куди тощо 

231 Українські народні обрядові пісні. Купальські пісні. Робота з дитячою книгою. 
Складання письмових повідомлень про реальні чи вигадані епізоди з життя С.148-149 

232 Поглиблення знань про тверді й м'які приголосні на письмі С.150-151 

233 Запис під диктовку слів, написання яких не в усьому відповідає вимові — 
зі списку слів, поданих для запам'ятовування 

234 Моя сім'я. Читання тексту «Іванкова сім'я» С. 152 

235 Запис під диктовку слів, написання яких не в усьому відповідає вимові — 
зі списку слів, поданих для запам'ятовування 

236 Моя сім'я. Читання тексту «Наша сім'я» С. 153 

237 Перенос слів з рядка в рядок. Основне правило переносу 

238 Родовід. Робота з дитячою книгою С.154-155 

239 Перенос слів з рядка в рядок. Основне правило переносу 

240 Читання й відгадування загадок. Складання своїх загадок про навколишні 
предмети С. 156 

241 Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змісту тексту. Добирання 
заголовків до тексту 

242 Узагальнення знань про дзвінкі і глухі приголосні С. 157 

243 
Поділ зв'язного висловлювання на речення. Встановлення меж речення 
на слух і за графічними ознаками (велика літера у першому слові, розділові 
знаки у кінці) 

244 Тарас Шевченко — український народний поет. Вірш «Тополя» С.158-159 



26 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

Букваря Дата 

245 Спостереження за інтонацією розповідних, питальних, спонукальних, а також 
окличних речень (без термінів). Запис речень під диктовку 

246 Леся Українка та її вірші для маленьких. 
Робота з дитячою книгою С.160-161 

247 Зіставлення речень за певною ознакою (речення, яке містить запитання, про-
хання таін.). Списування друкованого тексту 

248 Бережи честь свого прізвища. Оповідання «Сини» С.162-163 

249 Поділ речення на слова. Розпізнавання в усному мовленні і на письмі приймен-
ників, сполучників, часток як окремих слів (без термінів) 

250 Ознайомлення з віршами Івана Франка С.164-165 

251 Побудова графічних моделей речень, які складаються з 1-5 слів 

252 Вірші Наталі Забіли для дітей С.166-167 

253 Повторення про слова - назви предметів 

254 Повторення вивченого на уроках навчання грамоти. Текст «Буквар і читанка». 
Робота з дитячою книгою С.168-169 

255 Повторення про слова - назви ознак 

256 Робота над удосконаленням навички читання 

257 Повторення про слова - назви дій 

258 Робота над удосконаленням навички читання 

259 Повторення про слова - назви предметів, ознак, дій 

260 Робота над удосконаленням навички читання 

261 Доповнення речень 1-2 словами, добираючи їх самостійно чи вибираючи із про-
понованого ряду слів 

262 Робота над удосконаленням навички читання 

263 Побудова речень з одного чи кількох слів. Об'єднання 2-3 речень у зв'язне 
висловлювання 

264 Робота над удосконаленням навички читання 

265 Складання діалогу чи монологу. Добирання заголовка до тексту 

266 Робота над удосконаленням навички читання 

267 Списування друкованого тексту 

268 Свято Букваря 

269 Свято Букваря 

270 Повторення вивченого за рік 

271 Повторення вивченого за рік 

272 Повторення вивченого за рік 



1 клас 27 

РОСІЙСЬКА МОВА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ І. Ф. ҐУДЗИК) 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

І семестр 

1 Здравствуй, школа! Заучивание стихотворения со слов учителя. Работа над четкостью 
дикции 

2 Знакомство с учебником. Отработка формули приветствия. Зтикетнме формули, 
используемне в диалогах: иЗдравствуйте! Добрьій день! До свидания.'» 

3 Школа. Устньїе вьісказьівания. Составление предложений. Усвоение слов учитель, ученик, 
ученица, да, нет, зто. Отработка произношения звука [ч'] 

4 
Урок. Учебньїе вещи. Отдельньїе грамматические формьі (без терминов): существительньїе 
І и II склонения в дательном и предложном падежах (тс доске, в пенале, на парте). 
Закрепление произношения звука [ч']. Скороговорка. Отработка четкости дикции 

5 
Игра в школу. Отработка произношения звуков [г], [г '] . Глаголн в прошедшем времени: 
писал, писали. Аудирование. Слушание — понимание несложньїх монологических 
и диалогических вьісказьіваний, относящихся к разговорному и художественному стилям. 
Работа над скороговоркой. Признаки хорошего вьісказьівания (четкость дикции) 

6 
Слушание — понимание несложньїх вьісказьіваний. Работа над русской народной игрой 
«Гуси-лебеди». Закрепление произношений звуков [г], [г '] . Регулирование дьіхания, темпа 
речи, сильї голоса 

7 Класе. Усвоение слов стол, стул, доска, окно, большой, маленький. Слушание — понимание 
несложньїх вьісказьіваний. Игра «Угадай, где спрятали» 

8 Отдельньїе грамматические формьі глаголов (без терминов). Логические упражнения на раз-
витие умения отвечать на вопросн: «Что делает? Что делают?» 

9 
Аудирование. Слушание — понимание несложньїх монологических и диалогических 
вьісказьіваний, относящихся к художественному стилю (русская народная сказка). Понима-
ние фактического содержания текста (что, кто, где, когда, какой). Работа над загадкой 

10 Мьі считаем. Игра «Угадай, что и сколько у меня в пенале». Отдельньїе грамматические 
формьі предлогов (без терминов): у, в, к, от 

11 Содержание, заглавие текста. Подбор заглавий к тесту (с опорой на вспомогательньїе 
материалн) 

12 Деление связного вьісказьівания на предложения. Деление предложения на слова. 
Графическое моделирование предложений из одного, двух слов 

13 Аудирование. Сказка «Колобок». Понимание фактического содержания текста (кто, что, 
где, когда, как). Картиньї, возникающие в воображении при слушании 

14 
Сказка «Колобок». Участники диалога. Правилаповедения в диалоге (слушать собеседника, 
проявлять интерес к его словам, давать вьісказаться собеседнику, говорить понятно, 
не повншать голос, употреблять формульї вежливости). Воспроизведение прослушанньїх 
диалогов 

15 
Природа. Бремена года (осень). Разучивание стихотворений об осени со слов учителя. 
Картиньї, возникающие в воображении при слушании. Признаки хорошего вьісказьівания 
(громкость, темп речи) 

16 Осень. Предложения, в которнх о чем-то рассказнвают. Интонация законченного предложе-
ния. Составление предложений по рисунку 



28 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

17 Семья. Предлоясения, в которьіх о чем-то просят, приказьівают или предлагают. Интонация 
законченного предложения 

18 
Понимание содержания восприятия на слух предложений (1-5 слов), различньїх по цели 
вьісказьівания и интонации. Графическое моделирование предложений из одного, двух, 
трех слов 

19 
Семья. Предложения, в которьіх о чем-то спрашивают. Составление предложений по теме из 
данньїх слов, по данному началу, по рисунку. Дополнение предложений 1-2 словами из дан-
ного ряда 

20 Семья. Составление диалогов с помощью вспомогательньїх материалов. Зтикетньїе формули, 
используемьіе в диалогах: «Спасибо! Пожалуйста! Не сердись, я нечаянно! Извините!» 

21 Признаки хорошего вьісказьівания (содержательность, соответствующая громкость). Состав-
ление предложений из данньїх слов, по рисунку 

22 
Мьі рисуєм. Цвета и цветьі. Отдельньїе грамматические формьі (без терминов): 
прилагательньїе в именительном падеже единственного и множественного числа. Усвоение 
слов желтий, синий, зелений 

23 Ми рисуєм. С. Маршак *Мяч». Игра «Мяч». Игра «Сколько карандашей и какие?» Чтение 
данной схемьі предложения 

24 
Деление слов на слоги. Понятие об ударении. Ударньїй слог. Четкое вьіделение ударного 
гласного в словах. Правильное произношение слов, которьіе различаются местом ударения 
в русском и украинском язьїках (новий, старий) 

25 Закрепление умения делить слова на слоги. Ви деление ударного слога. Вирабативание сили 
голоса. Игра в слова. Разучивание наизусть стихотворений 

26 Сказка «Репка». Развитие диалогической речи. Прослушивание зпизодов сказки «Репка». 
Соотношение их с рисунками 

27 Пересказ отдельньїх зпизодов сказки (2-3 предложения). Составление вьісказьівания с ис-
пользованием вспомогательньїх материалов (иллюстрации к сказке) 

28 Составление вьісказьівания на основе текста. Инсценировка сказки «Репка» 

29 Воспроизведение, размгрьівание по ролям диалогов из прослушанньїх сказок 

30 Бремена года. Зима. Чтение наизусть стихотворений о зиме. Регулирование сильї голоса, 
темпа речи 

31 Обьічаи народа. Разучивание наизусть колядок. Признаки хорошего вьісказьівания (темп 
речи, четкость дикции) 

32 
Закрепление изученного материала об ударении, ударном слоге. Чтение наизусть 
стихотворений о зиме. Составление вьісказьіваний (2-3 предложения) о зиме 
с использованием вспомогательньїх материалов 

33 Обьічаи народа. Новьій год. Инсценизация сказки о Новом годе. Использование в диалогах 
зтикетннх формул: «О/ Как хорошо! Здорово! Неужели?» 

34 Обьічаи народа. Новьій год. Игрьі у новогодней елки. Итоговьій урок за І семестр 

II семестр 

35 Обьічаи народа. Старьій новий год. Повторение новогодних колядок. Признаки хорошего 
вьісказьівания (темп речи, четкость дикции). Русская народная забава «Хоровод» 
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п/п Содержание урока Дата 

36 
Береги своє здоровье. Глаголи (отдельньїе грамматические формьі без терминов) единствен-
ного и множественного числа настоящего и будущего времени (умиваєшся, витираєшся, 
умиваются, витираются) 

37 Береги своє здоровье. Сказка «Мойдодьір» К. Чуковского. Слушание — понимание 
фактического содержания сказки (кто, что, когда, где, как) 

38 Зимние игрьі и забавьі. Использование отдельньїх грамматических форм частиц (без терми-
нов): не, разве, пусть, давай 

39 
Неречевьіе и речевне звуки. Звуки слова. Произношение вслух за учителем цепочки звуков 
слова (1-4 звука). Упражнения в четком и вьіразительном произнесении звуков [ш] и [ч'] 
[ш — ш' ч']. Игра «Найди товарища» 

40 
Звуки слова. Упражнение в четком и вмразительном произношении звуков [т'] и [ч'], 
[ш] и [ч']. Различение на слух подобньїх, но не одинаковьіх по звучанню слов (шашки — 
чашки, печка — Петька) 

41 Гласньїе и согласньїе звуки. Обозначение их условньїми знаками. Слогообразующая роль 
гласньїх звуков. Деление слов на слоги. Определение количества слогов 

42 Звуковой анализ слов. Моделирование односложнмх слов. Чтение звуковой схемьі слова, 
в которой указано количество звуков и обозначен гласний звук 

43 
Дружим, дружба, друзья. Понимание содержания воспринятьіх на слух пословиц и погово-
рок (предложений) о дружбе. Правильное произношение слов, которьіе различаются местом 
ударения в русском и украинском язьїках (новий, старий и др.) 

44 Тверділе и мягкие согласньїе. Условное обозначение мягких согласнмх. Моделирование слов 

45 Звуковой анализ слов. Вьіделение гласньїх в слоге, начальних и конечних звуков в словах. 
Произношение вслед за учителем слов с четким вьіделением ударного гласного 

46 Частичньїй анализ слов с опорой на их звуковьіе модели. Составление вшжазьіваний 
(2-3 предложения) с использованием наводящих вопросов 

47 Родина. День защитника Отечества. Усвоение новьіх слов. Составление предложений по 
данньїм словам и обьединение их между собой 

48 Родина. Слушание стихотворений о Родине. Заучивание стихотворений со слов учителя. 
Чтение звуковьіх схем слов 

49 
Бремена года. Рассказ К. Ушинского «Четьіре желания». Понимание фактического содержа-
ния текста. Подтверждение или отрицание утверждения, вьісказанного учителем по содер-
жанию текста «да — нет» 

50 
Бремена года. Усвоение новьіх слов. Составление диалога по данному началу, с опорой на ри-
сунок. Заучивание стихотворений о весне. Признаки хорошего вьісказьівания (темп речи, 
четкость дикции) 

51 Весна. Мамин праздник. Составление диалога по рисунку. Разьігрьівание сценок «Поздравь 
маму». Звуковой анализ слова цеє ти 

52 Весна. Игрьі и забавьі. Русская народная забава «Во поле береза стояла». Заучивание 
веснянок 

53 
Птици — наши друзья. Произношение по правилам слов с безударннми гласними птенец 
[пт'ин'зц], гнездо [гн'издо]. Слушание рассказа о птицах. Составление вопросов и ответов на 
них по прослушанному тексту 



зо Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

54 Люби, береги природу. Заучивание стихотворений о природе со слов учителя. Составление 
реплик диалога по рисунку и словосочетаниям 

55 Сказка «Теремок». Подтверждение или отрицание утверждения, вьісказанного учителем по 
содержанию сказки. Воспроизведение, разьігрьівание по ролям диалогов из сказки 

56 Село. В поле, на огороде. Усвоение нових слов. Соотнесение слов и изображения предметов 

57 Село. В саду. Фрукти и цвети. Усвоение нових слов. Соотнесение слов и изображения пред-
метов. Составление предложений из данних слов, по рисунку 

58 Труд людей в селе, профессии. Усвоение слов. Слоговой анализ, определение ударения. Моде-
лирование слов 

59 Село. Закрепление изученних слов по теме. Деление слов на слоги, виделение ударного глас-
ного. Изменение значення слов способом добавлення или убирання одного звука в слове 

60 Город. Усвоение нових слов. Отдельнне грамматические форми предлогов у, в, из. Звуковой 
анализслов 

61 
Город. Труд людей, профессии. Заучивание пословиц о труде. Отдельние грамматические 
форми глаголов (бьіть, хотеть). Работа над рассказом Б. Пермяка «Для чего руки нужни?» 
Подтверждение или отрицание утверждения, внсказанного учителем по содержанию текста 
(«Зо — нет») 

62 Город. Закрепление изученних слов по теме. Составление связного вьісказьівания по 
рисунку. Моделирование и чтение звукових схем 

63 Аудирование. Слушание — понимание стихотворений. Картини, возникающие в воображе-
нии при слушании. Рисунок по тексту. Отработка сили голоса 

64 
К. Чуковский «Федорино горе». Соотношение текстаи рисунков. Заучивание отрнвков из 
сказки. Чтение отрнвков сказки в лицах. Составление вопросов и ответов по прослушанному 
тексту 

65 
9 мая. Усвоение нових слов. Звуковой анализ, определение ударения. Составление связного 
внсказнвания о Дне Победи. Слушание рассказов о Великой Отечественной войне. Сопере-
живание действующим лицам 

66 К. Чуковский «Айболит». Понимание фактического содержания текста (кто, что, где, когда, 
как). Виполнение коротких инструкций, данньїх в тексте 

67 
Закрепление изученного материала. Слушание — понимание содержания небольшого рас-
сказа (сказки). Произношение предложений, которие умели запомнить. Ответи на вопроси 
по содержанию 

68 Закрепление изученного материала. Деление слов на слоги. Определение ударного гласного. 
Чтение звукових схем слов. Построение словосочетаний, предложений по данной схеме 

69 Закрепление изученного материала. Построение словосочетаний, предложений по данной 
схеме 

70 Итоговнй урок за II семестр 



1 клас 31 

МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. В. БОГДАНОВИЧА) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Властивості предметів. Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини 

1 
Лічба предметів. Поняття: «лівий — правий», «верхній — нижній», «довгий — короткий», 
«однакової довжини». Ознайомлення із зошитом; правилами, які неодмінно треба знати. 
Обведення та розмальовування малюнка. Ознайомлення з клітинкою. Обведення клітинки 

2 Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною «більший — менший». Підготовчі вправи 
до написання цифр: обведення і розмальовування малюнків 

3 
Порядкова лічба. Поняття: «зліва — направо», «справо — наліво», «один, всі,решта, кож-
ний», «вищий — нижчий». Підготовчі вправи до написання цифр. Геометричні фігури. Точка. 
Штрихування точками. Розміщення предметів у просторі 

4 Взаємне розміщення предметів у просторі (в, на, під, поруч, над). Лінія. Штрихування лініями. 
Підготовчі вправи до написання цифр 

5 Взаємне розміщення предметів у просторі (спереду, позаду, між, поруч). Крива лінія. Штриху-
вання контурними лініями. Порядкова лічба. Підготовчі вправи до написання цифр 

6 
Лічба предметів. Поняття: «стільки ж», «великий — малий», «найбільший — найменший». 
Хвиляста лінія. Штрихування хвилястими лініями. Взаємне розміщення предметів у просторі 
(всередині, ззовні, навколо). Кількісна лічба предметів 

7 
Горизонтальна лінія. Штрихування горизонтальними лініями. Взаємне розміщення предметів 
у просторі (зліва, справа). Розміщення предметів за розміром (ширший, вужчий). Лічба 
предметів 

8 Закріплення знань. Лічба предметів. Проведення ліній. Зафарбовування малюнків 

9 
Вертикальна лінія. Штрихування вертикальними лініями. Взаємне розміщення предметів 
у просторі (зверху, знизу). Напрями руху: згори вниз, знизу вгору. Розміщення предметів за 
розмірами (вищий, нижчий). Кількісна і порядкова лічба предметів 

10 
Один і багато. Число і цифра. Назви цифр: одиниця, двійка, трійка. Похила лінія. Перехрес-
на штриховка. Поняття: «один, багато», «стільки ж». Порівняння груп предметів. Підготовчі 
вправи до написання цифр 

11 Відрізок — частина прямої. Штрихування дотиковими лініями. Порівняння груп предметів за 
кількістю елементів (більше, менше, порівну), лічба предметів 

12 Ламана лінія. Штрихування ламаними лініями. Розрізнення предметів за довжиною. Відно-
шення: «довший, коротший». Поняття «повільно, швидко». Лічба предметів 

13 
Лічба предметів. Позначення чисел цифрами. Співвідношення цифри і числа. Поняття 
«багато — один». Підготовчі вправи до написання цифр. Промінь. Штрихування уривчастими 
лініями. Розміщення предметів за розміром. Відношення «товщий, тонший, важчий, легший» 

14 Кут. Штрихування симетричними лініями. Порівняння предметів за розмірами (однакові, 
різні, подібні). Лічба предметів. Підготовчі вправи до написання цифр 

15 Геометричні фігури. Крива замкнена. Многокутник. Закріплення знань. Штрихування 
малюнків 

16 Число і цифра 1. Лічба предметів. Написання цифри 1. Побудова кутів. Штрихування 
малюнка. Проведення безвідривної ламаної лінії 

17 Число і цифра 2. Лічба предметів. Монети вартістю 1 к. і 2 к. Написання цифри 2. Проведення 
кривих ліній 

18 Лічба предметів і порівняння чисел. Знаки «більше, менше, дорівнює». Розфарбовування 
малюнка 



32 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

19 
Число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3. Написання цифри 3. Порівняння довжини 
і товщини предметів. Склад числа 3. Прямі та криві лінії. Трикутник. Порівняння кількості 
предметів 

20 Число і цифра 4. Порівняння чисел у межах 4. Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання 
геометричних фігур. Написання цифр 

21 Число і цифра 5. Написання цифр. Порівняння чисел у межах 5. Порядкова й кількісна лічба. 
Попереднє й наступне число. Порівняння чисел за величиною 

22 Попереднє і наступне число. П'ятикутник. Монети вартістю 5 к., 2 к., 1 к. Склад числа 5. 
Порівняння чисел з використанням знаків «більше, менше, дорівнює» 

23 Склад числа 5. Порівняння чисел у межах 5. Позначення чисел на числовому відрізку. Напи-
сання цифр. Порівняння висоти предметів 

24 Ознайомлення з дією додавання. Знак «+». Складання прикладів на додавання за предметними 
малюнками. Складання геометричних фігур з паличок 

25 
Складання прикладів на додавання за малюнками. Попереднє і наступне число. Поняття «на», 
«над», «під». Порівняння за віком («молодий» — «старий»). Порівняння чисел у межах 5. 
Ознайомлення з термінами «доданок» і «сума» 

26 
Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6. Складання і читання прикладів на додавання за 
предметними малюнками. Порядкова лічба. Написання цифри 6. П'ятикутник і шестикутник. 
Склад числа 6. Розв'язування прикладів на основі перелічування предметів 

27 Склад числа 6. Складання і читання прикладів на додавання. Розпізнавання многокутників 

28 
Число і цифра 7. Порівняння чисел у межах 7. Складання й розв'язування прикладів. Поперед-
нє і наступне число. Написання цифри 7. Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. 
Дні тижня. Порядкова лічба. Семикутник 

29 Закріплення знань. Перетин прямих. Точка. Відрізок. Порівняння відрізків за довжиною. 
Розв'язування прикладів на додавання 

ЗО Число і цифра 8. Порівняння чисел у межах 8. Написання цифри 8. Додавання у випадку трьох 
доданків. Послідовність чисел у межах 8 

31 Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на добір невідомого доданка. Визна-
чення загальної вартості за малюнком монет. Восьмикутник 

32 Вимірювання довжин відрізків, сантиметр. Повторення складу числа 8 

33 
Число і цифра 9. Порівняння чисел у межах 9. Складання прикладів на додавання. 
Вимірювання довжини відрізків. Написання цифри 9. Склад числа 9. Порівняння чисел. 
Читання нерівностей. Дев'ятикутник 

34 Складання й розв'язування прикладів на додавання. Послідовність чисел у межах 9. Розпізна-
вання многокутників. Написання цифр 

35 
Число 10. Послідовність чисел у межах 10. Порівняння чисел. Записування числа 10 двома 
цифрами. Десятикутник. Склад числа 10. Складання й розв'язування прикладів на додавання. 
Написання чисел 

36 Склад числа 10. Складання прикладів за малюнками предметів та монет. Розпізнавання геоме-
тричних фігур. Написання чисел 

37 Числовий відрізок. Закріплення термінів «доданок» і «сума». Додавання за допомогою число-
вого відрізка. Повторення. Складання й розв'язування прикладів на додавання 

38 Ознайомлення з дією віднімання. Знак « - » . Складання прикладів на віднімання за числовим 
відрізком та предметними малюнками 

39 Назви компонентів при відніманні. Складання й запис прикладів на віднімання і додавання. 
Написання чисел 



1 клас 33 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

40 
Зв'язок дій додавання й віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на дода-
вання за числовим відрізком. Вимірювання довжини відрізків. Складання й читання прикладів 
на додавання та віднімання. Написання чисел 

41 
Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел. Порівняння чисел. Написання цифри 0. 
Приклади на додавання й віднімання 1. Зв'язок дій додавання й віднімання. Послідовність 
чисел від 0 до 10. Еліпс, круг, коло 

42 Додавання й віднімання 0. Додавання й віднімання 1. Порівняння чисел 

Додавання й віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання й віднімання. Задачі 

43 Ознайомлення з поняттям і терміном «задача». Складання й розв'язування задач на знахо-
дження суми та остачі 

44 Складання таблиць додавання й віднімання числа 1. Розв'язування прикладів виду 7 + 1 + 1; 
7 - 1 - 1 . Складання й розв'язування прикладів та задач 

45 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 1. Вимірювання довжин 
відрізків. Повторення складу чисел 9 і 10 

46 Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Розв'язування прикладів виду 8 + 2 - 1 ; 
8 - 2 - 2 . Віднімання за допомогою числового відрізка. Складання й розв'язування задач 

47 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 2. Порівняння виразу 
і числа 

48 Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання 
й віднімання числа 2. Поняття: «умова», «запитання», «розв'язання», «відповідь» 

49 Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць. Вправи на засвоєння таблиць додавання 
й віднімання числа 2. Порівняння виразу і числа 

50 Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення чи зменшення числа 
на кілька одиниць 

51 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3. Задачі на збільшення числа на 
кілька одиниць. Складання прикладів за малюнком 

52 Складання задачі, яка містить поняття «стільки ж». Задачі на знаходження остачі. Вправи на 
засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 3 

53 Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Розв'язування задачі на знаходження 
остачі. Побудова відрізка заданої довжини 

54 Задачі на знаходження остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 4. 
Кругові приклади 

55 Задачі на знаходження суми та остачі. Вимірювання довжини сторін многокутників. Побудова 
фігури за зразком 

56 Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Задачі на збільшення та зменшення числа 
на кілька одиниць. Розв'язування прикладів 

57 Різницеве порівняння чисел. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання числа 5 

58 Розв'язування задач. Задача, яка містить поняття «стільки ж». Вправи на засвоєння таблиць 
додавання й віднімання. Побудова відрізків 

59 Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. 
Розв'язування прикладів. Побудова відрізків 

60 
Розв'язування і порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька оди-
ниць. Задачі на знаходження суми та остачі. Вправи на засвоєння таблиць додавання й відні-
мання числа 6 

61 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Кругові приклади 



34 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

62 Складання таблиць додавання й віднімання числа 7. Задачі на знаходження суми та остачі 

63 Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Порівняння числових значень виразів 

64 Складання таблиць додавання й віднімання числа 8. Задачі й вправи на засвоєння таблиць 
додавання й віднімання. Різницеве порівняння довжин відрізків 

65 Складання таблиць додавання й віднімання числа 9. Задачі й вправи на засвоєння таблиць до-
давання і віднімання. Кругові приклади 

66 Задачі на знаходження невідомого доданка. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання 
й віднімання 

67 Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Задачі на різницеве порівняння та 
на знаходження невідомого доданка 

68 Літр. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Задачі на знаходження остачі 

69 Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Порівняння виразу і числа. 
Задача на дві дії 

70 Кілограм. Поняття про вік людини. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання і відні-
мання. Повторення геометричного матеріалу 

71 Додавання й віднімання по одному і групами (частинами). Задачі на знаходження суми та на 
знаходження невідомого доданка 

72 Додавання й віднімання чисел частинами. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання 
й віднімання 

73 Переставна властивість додавання. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й відні-
мання в межах 10 

74 Переставна властивість додавання. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й відні-
мання в межах 10. Текстове формулювання завдань на обчислення 

Числа 11—20. Величини 

75 Десяток. Повторення таблиць додавання й віднімання в межах 10 

76 Утворення і назви чисел другого десятка. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька 
одиниць 

77 Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. 
Розв'язування задач. Побудова відрізків заданої довжини 

78 Лічба предметів у межах 20. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання 
в межах 10. Вимірювання й побудова відрізків 

79 Складання й розв'язування прикладів на додавання й віднімання. Задачі на знаходження суми. 
Вимірювання довжин відрізків 

80 Лічба предметів у межах 20. Дециметр. Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й від-
німання в межах 10 

81 Лічба у межах 20. Складання й розв'язування задач на знаходження суми та остачі. Побудова 
відрізків заданої довжини 

82 Позначення чисел другого десятка цифрами. Вимірювання довжини відрізка. Задачі на знахо-
дження суми та на збільшення числа на кілька одиниць 

83 Задачі та вправи на повторення понять «літр», «сантиметр», «дециметр» 

84 Утворення чисел другого десятка із десятка та одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. Задачі 
та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10 

85 Задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння чисел. Ознайомлення з об'ємними геоме-
тричними фігурами — кубом, кулею 
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86 Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Задачі на зменшення числа 
на кілька одиниць та на знаходження суми 

87 Розв'язування прикладів на додавання й віднімання. Задачі на різницеве порівняння, на збіль-
шення (зменшення) числа на кілька одиниць 

88 Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. Порівняння виразів. Задачі 
на знаходження невідомого доданка 

89 Пазви чисел при відніманні. Додавання й віднімання виду: 10 + 4; 14 - 4; 14 - 10. Задачі на зна-
ходження остачі 

90 Вправи на засвоєння назв чисел при відніманні. Задачі на знаходження остачі, на зменшення 
числа на кілька одиниць. Побудова відрізків заданої довжини 

91 Лічба в межах 20. Попереднє й наступне числа. Додавання й віднімання виду: 16 + 1; 16 - 1. 
Розв'язування задач опрацьованих видів 

92 Вправи на засвоєння назв чисел при відніманні. Порівняння виразів. Задачі на різницеве порів-
няння чисел 

93 Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. Задачі на знахо-
дження невідомого доданка 

94 Задачі та вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання в межах 10. Нумерація чисел 
у межах 20 

95 Розв'язування задач на додавання й віднімання (повторення та узагальнення). Читання виразів 
і знаходження їх значень. Вимірювання й порівняння довжини відрізків 

96 Складання й розв'язування прикладів. Розв'язування задач на додавання й віднімання (повто-
рення та узагальнення). Вправи на розпізнавання геометричних фігур 

97 Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10. Доповнення чисел до 10 

98 Узагальнена таблиця додавання й віднімання в межах 10. Доповнення чисел до 10 

99 Додавання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка. Розпізнавання много-
кутників 

100 Віднімання чисел частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порів-
няння чисел 

101 Вправи на застосування способу додавання й віднімання чисел частинами. Задачі на різницеве 
порівняння чисел 

102 Узагальнення вивченого матеріалу 

Повторення й закріплення додавання й віднімання в межах 10. Ознайомлення з таблицями за межами десятка 

103 Таблиця додавання числа 2. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова відрізків заданої 
довжини 

104 Таблиця віднімання числа 2. Складання й розв'язування задач на одну дію 

105 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання та віднімання чисел. Складання задач на зна-
ходження суми й остачі 

106 Таблиця додавання числа 3. Складання й розв'язування задач, які включають поняття «стіль-
ки ж» та задач на знаходження невідомого доданка 

107 Таблиця віднімання числа 3. Задачі на дві дії (пропедевтичний розгляд) 

108 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел у межах 10. Порівняння 
довжин відрізків 

109 Таблиця додавання числа 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та на знаходження 
остачі 
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110 Таблиця віднімання числа 4. Складання прикладів за шкалою лінійки. Розпізнавання много-
кутників 

111 Складання й розв'язування простих задач (на знаходження суми та остачі, на зменшення числа 
на кілька одиниць). Побудова чотирикутників на папері у клітинку 

112 Таблиця додавання числа 5. Складання прикладів за числовою шкалою. Підготовча робота до 
розв'язування задач на дві дії 

113 Таблиця віднімання числа 5. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. Підготовча 
робота до розв'язування задач на дві дії 

114 Вправи на знаходження пропущених чисел. Складання та розв'язування задач на знаходження 
остачі 

115 Таблиця додавання числа 6. Задача, до якої поставлено два запитання 

116 Таблиця віднімання числа 6. Задача на знаходження невідомого зменшуваного 

117 Самостійна робота 

118 Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання у межах 10. Прості задачі на додавання 
й віднімання 

119 Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання у межах 10. Задача, до якої поставлено 
два запитання 

120 Таблиця додавання числа 7. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження невідомого 
від'ємника. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць 

121 Таблиця віднімання числа 7. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання 
многокутників 

122 Порівняння величин. Задачі на різницеве порівняння чисел 

123 Таблиця додавання числа 8. Задача, до якої поставлено два запитання. Задача на знаходження 
суми 

124 Таблиця віднімання числа 8. Розв'язування задач на знаходження суми та остачі, на різницеве 
порівняння 

125 Складання та розв'язування задач на знаходження невідомого доданка 

126 Таблиця додавання числа 9. Задача на знаходження зменшуваного 

127 Таблиця віднімання числа 9. Прості задачі на додавання й віднімання 

128 Повторення пройденого. Задача, яка включає поняття «стільки ж». Задача на знаходження 
невідомого доданка 

129 Склад чисел 11-18 з двох одноцифрових чисел. Порівняння виразу й числа. Задача, до якої 
поставлено два запитання 

130 Підсумковий урок за рік. Що вивчатимемо в 2 класі 



1 клас 37 

МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Л. П. КОЧИНОЇ, Н. П. ЛИСТОПАД) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

Початки математики. Ознаки, властивості, відношення предметів. Лічба 

1 Знайомство з підручником. Початки математики. Що ти знаєш? Лічба предметів. 
Підготовчі вправи до написання цифр С. 4 -5 

2 Лічба предметів. Ігри на увагу і спостережливість. Підготовчі вправи до написання 
цифр. Поняття: лівий — правий, зліва — справа С. 6-7 

3 Лічба предметів. Розміщення предметів у просторі: спереду, позаду, на, над, поруч, 
під, всередині, зверху, знизу. Підготовчі вправи до написання цифр С. 8 -9 

4 Лічба предметів. Час. Поняття: раніше — пізніше. Поняття: швидше — повільніше. 
Підготовчі вправи до написання цифр С.10-11 

5 Лічба предметів. Поняття: важче — легше, великий, малий, більший, менший. 
Підготовчі вправи до написання цифр С.12-13 

6 Лічба предметів. Поняття: довгий, довший, короткий, однакові за довжиною. Підго-
товчі вправи до написання цифр С. 14 

7 Лічба предметів. Поняття: товстий, тонкий, товщий, тонший, однакові за товщи-
ною. Підготовчі вправи до написання цифр С. 15 

8 Лічба предметів. Поняття: високий, низький, вищий, нижчий, однакові за висотою, 
вище, нижче С. 16 

9 Лічба предметів. Поняття: широкий, вузький, ширший, вужчий, однакові за шири-
ною. Підготовчі вправи до написання цифр С. 17 

10 Пара предметів. Ігри на увагу і спостережливість. Підготовчі вправи до написання 
цифр С.18-19 

11 Лічба предметів. Поняття: більше, менше, порівну, непорівну. Підготовчі вправи 
до написання цифр С. 20 

12 Лічба предметів. Поняття: більше, менше, стільки ж. Підготовчі вправи до 
написання цифр С. 21 

13 Багато й один. Лічба предметів. Підготовчі вправи до написання цифр С. 22 

14 Лічба предметів. Перший, останній, один за одним. Поняття: усі, кожний, решта. 
Підготовчі вправи до написання цифр С. 23 

15 Повторення й закріплення вивченого. Пограймося С. 24 

Нумерація чисел. Числа 1—10 та число 0 

16 Про що ти дізнаєшся? С. 25 

17 Лічба предметів. Кількісна й порядкова лічба. Підготовчі вправи до написання цифр С.26-28 

18 Числа і цифри 1,2,3, 4, 5. Число і цифра. Підготовчі вправи до написання цифр С.29-30 

19 Лічба в межах 5. Дні тижня. Написання цифри 1 С. 31 

20 Лічба в межах 5. Відрізок і промінь. Написання цифри 2 С. 32 

21 Лічба в межах 5. Круг. Трикутник. Написання цифри 3 С. 33 

22 Наступне й попереднє число. Чотирикутник. Написання цифри 4 С. 34 
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23 Порівняння чисел. Многокутники. Написання цифри 5. П'ятикутник С. 35-36 

24 Додавання й віднімання. Геометричний матеріал С.37-38 

25 Додавання й віднімання. Порівняння чисел С. 39 

26 Перевір себе! Пограймося С.40-41 

27 Числа 6-10. Кількісна і порядкова лічба. Написання цифри 6 С.42-43 

28 Утворення чисел 6-10. Написання цифри 7 С. 44 

29 Утворення чисел 6-10. Геометричний матеріал. Написання цифри 8 С. 45 

ЗО Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел. Написання цифри 0 С. 46 

31 Порівняння чисел. Креслення чотирикутника. Написання цифри 9 С. 47 

32 Порівняння чисел у межах 10. Число 10. Записування числа 10 двома цифрами С. 48 

33 Упорядкування чисел. Порівняння чисел у межах 100. Утворення попереднього 
й наступного числа. Геометричний матеріал С. 49-50 

34 Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків. Складання прикладів на додавання С. 51 

35 Повторення й закріплення вивченого. Перевір себе С.52-53 

36 Повторення й закріплення вивченого. Пограймося С. 54-55 

Додавання й віднімання в межах 10 

37 Про що ти дізнаєшся? С. 56 

38 Додавання. Ознайомлення з термінами «доданок» і «сума». Додавання за допомогою 
числового відрізка С. 57 

39 Віднімання. Ознайомлення із термінами «зменшуване», «від'ємник», «різниця». 
Віднімання за допомогою числового відрізка С. 58 

40 Додавання й віднімання. Зв'язок додавання й віднімання. Складання прикладів. 
Вимірювання та порівняння довжин відрізків С. 59-60 

41 Склад чисел 3 і 4. Додавання й віднімання в межах 3 і 4 С. 61 

42 Склад числа 5. Додавання й віднімання в межах 5. Геометричний матеріал С. 62 

43 Повторення й закріплення вивченого С. 63-64 

44 Перевір себе С. 65 

45 Склад числа 6. Додавання й віднімання в межах 6 С. 66 

46 Склад числа 7. Додавання й віднімання в межах 7 С. 67 

47 Ознайомлення з поняттям і терміном «задача». Складання й розв'язування задач на 
знаходження суми й остачі С. 68 

48 Складання й розв'язування задач. Креслення відрізків С. 69 

49 Склад числа 8. Додавання й віднімання в межах 8 С. 70 

50 Склад числа 9. Додавання й віднімання в межах 9 С. 71 

51 Склад числа 10. Додавання й віднімання в межах 10 С. 72 

52 Повторення й закріплення вивченого С. 73-74 
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53 Перевір себе. Пограймося С. 75-76 

Таблиці додавання й віднімання в межах 10 

54 Про що ти дізнаєшся? С. 77 

55 Додавання й віднімання з нулем. Геометричний матеріал С. 78 

56 Складання таблиць додавання й віднімання 1. Геометричний матеріал С. 79 

57 Додавання й віднімання по 1. Вправи і задачі на засвоєння таблиці додавання 
й віднімання 1 С. 80 

58 Складання задач, які містять поняття «стільки ж» С. 81 

59 Задачі на збільшення чи зменшення числа на кілька одиниць С. 82 

60 Складання таблиць додавання й віднімання числа 2. Збільшення й зменшення числа 
на кілька одиниць. Розв'язування задач С. 83 

61 Повторення вивченого. Складання й розв'язування задач. Визначення довжини 
відрізків С. 84 

62 Додавання й віднімання числа частинами. Геометричний матеріал (круг) С. 85 

63 Складання таблиць додавання й віднімання числа 3. Порівняння чисел. Геометрич-
ний матеріал (ламана) С. 86 

64 Складання й розв'язування задач на віднімання С. 87 

65 Складання таблиць додавання й віднімання числа 4. Порівняння чисел. Геометрич-
ний матеріал С. 88 

66 Складання й розв'язування задач на додавання і віднімання С. 89 

67 Складання таблиць додавання й віднімання числа 5. Збільшення й зменшення числа 
на кілька одиниць С. 90 

68 Задачі на збільшення, зменшення числа на кілька одиниць; на знаходження остачі С. 91 

69 Переставна властивість додавання. Розв'язування задач С. 92 

70 Складання таблиць додавання й віднімання числа 6. Складання й розв'язування 
задач С. 93 

71 Додавання й віднімання 7. Порівняння чисел С. 94 

72 Додавання й віднімання 8 і 9 С. 95 

73 Визначення основного та другорядного в задачах. Задачі на знаходження суми та 
остачі С. 96 

74 Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць С. 97 

75 Вирази. Читання виразів. Повторення назв компонентів при додаванні й відніманні С. 98 

76 Складання й розв'язування задач С. 99 

77 Додавання кількох доданків. Задачі на знаходження суми С.100-101 

78 Віднімання кількох чисел. Розв'язування задач С. 102-103 

79 Віднімання кількох чисел. Розв'язування прикладів і задач С. 104 

80 Розв'язування задач на знаходження суми та остачі. Порівняння задач С. 105-106 



40 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

81 Кілограм. Розв'язування прикладів і задач. Кругові приклади С. 107 

82 Літр. Складання й розв'язування прикладів і задач С. 108 

83 Повторення вивченого. Перевір себе С.109-110 

84 Розв'язування задач різних типів. Пограймося С.111-112 

Числа 11—20. Величини 

85 Про що ти дізнаєшся? С. 113 

86 Утворення й записування чисел 11-20. Геометричний матеріал С.114-115 

87 Складання короткої умови до задач. Розв'язування задач С. 116 

88 Утворення наступного числа. Порівняння чисел. Геометричний матеріал С. 117 

89 Задачі на знаходження суми. Складання задач за малюнками С. 118 

90 Утворення попереднього числа. Порівняння чисел. Дециметр. Геометричний 
матеріал С. 119 

91 Порівняння множин предметів. На скільки більше? На скільки менше? 
Геометричний матеріал (куб, куля) С.120-121 

92 Задачі на різницеве порівняння С. 122 

93 Порівняння чисел. Складання й розв'язування задач за малюнками. Креслення 
відрізків С. 123 

94 Десятковий склад чисел. Додавання виду 10 + 5. Задачі на знаходження невідомого 
доданка С.124-125 

95 Віднімання виду 1 5 - 5 . Перевір себе С. 126-127 

96 Повторення вивченого С.128-129 

97 Повторення вивченого С.130-131 

Повторення та закріплення додавання й віднімання в межах 10. Ознайомлення з таблицями за межами десятка 

98 Таблиця додавання числа 2. Задачі на різницеве порівняння чисел. Побудова 
відрізків заданої довжини 

99 Таблиця віднімання числа 2. Складання й розв'язування задач на одну дію 

100 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел. Складання 
задач на знаходження суми та остачі 

101 Таблиця додавання числа 3. Складання й розв'язування задач, які містять поняття 
«стільки ж» та задач на знаходження невідомого доданка 

102 Таблиця віднімання числа 3. Задачі на дві дії (пропедевтичний розгляд) 

103 Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел у межах 10. 
Порівняння довжин відрізків 

104 Таблиця додавання числа 4. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць та на зна-
ходження остачі 

105 Таблиця віднімання числа 4. Складання прикладів за шкалою лінійки. Розпізнаван-
ня многокутників 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

106 Складання й розв'язування простих задач (на знаходження суми та остачі, на змен-
шення числа на кілька одиниць). Побудова чотирикутників на папері у клітинку 

107 Таблиця додавання числа 5. Складання прикладів за числовою шкалою. Підготовча 
робота до розв'язування задач на дві дії 

108 Таблиця віднімання числа 5. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. 
Підготовча робота до розв'язування задач на дві дії 

109 Вправи на знаходження пропущених чисел. Складання та розв'язування задач на 
знаходження остачі 

110 Таблиця додавання числа 6. Задача, до якої поставлено два запитання 

111 Таблиця віднімання числа 6. Задача на знаходження невідомого зменшуваного 

112 Самостійна робота 

113 Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання у межах 10. Прості задачі на 
додавання й віднімання 

114 Вправи на засвоєння таблиць додавання та віднімання у межах 10. Задача, до якої 
поставлено два запитання 

115 Таблиця додавання числа 7. Попереднє ознайомлення із задачею на знаходження 
невідомого від'ємника. Задачі на збільшення числа на кілька одиниць 

116 Таблиця віднімання числа 7. Задачі на зменшення числа на кілька одиниць. Розпі-
знавання многокутників 

117 Порівняння величин. Задачі на різницеве порівняння чисел 

118 Таблиця додавання числа 8. Задача, до якої поставлено два запитання. Задача на зна-
ходження суми 

119 Таблиця віднімання числа 8. Розв'язування задач на знаходження суми та остачі, на 
різницеве порівняння 

120 Складання та розв'язування задач на знаходження невідомого доданка 

121 Таблиця додавання числа 9. Задача на знаходження зменшуваного 

122 Таблиця віднімання числа 9. Прості задачі на додавання й віднімання 

123 Повторення пройденого. Задача, яка містить поняття «стільки ж». Задача на знахо-
дження невідомого доданка 

124 Склад чисел 11-18 з двох одноцифрових чисел. Порівняння виразу і числа. Задача, 
до якої поставлено два запитання 

125 Повторення вивченого С.132-133 

126 Повторення вивченого С.134-135 

127 Пограймося. Цікава математика С.136-137 

128 Пограймося. Цікава математика С. 138-139 

129 Поміркуємо. Логічні завдання С.140-142 

130 Підсумковий урок. Що вивчатимемо в 2 класі С. 143 



42 Календарне планування. 1-4 класи 

Я І УКРАЇНА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Н. М. БІБІК, Н. С. КОВАЛЬ) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Про тебе самого (4 год) 

1 Хто ти. Що треба знати про себе. Неповторність кожної людини. Твій зовнішній 
вигляд 

2 Твоя школа. Дорога від дому до школи. Забавки, ігри, повчальні казки про чемне 
поводження, культуру поведінки 

3 Що допомагає людині пізнавати навколишній світ. Улюблені розваги, заняття 
дітей цього вікового періоду 

4 Практична робота. 
Складання словесного портрета «Який я?» 

Родина, рідня, рід (4 год) 

5 Склад сім'ї. Слова-терміни найближчої спорідненості людей (тато, мати, бабуся, 
дідусь, дядько, тітка, сестра, брат) 

6 Сімейні свята. Сімейний альбом. Обов'язки дітей у сім'ї. Як провести вихідні. 
Чим можна займатися у вільний час 

7 Праця батьків. Хто вони за професією. Що можна навчитися робити самому 

8 Практична робота. 
Урок-звіт для членів родини «Мої досягнення» 

Людина серед людей (4 год) 

9 
Як ставитися до інших, щоб тебе поважали. Культура спілкування. Словник 
мовленнєвого етикету. Міміка, жест, поза, інтонація, що супроводжують слова 
чемності 

10 Як правильно вітатися. Як звертатися до товариша, до старших. Правила 
культурного поводження у школі, музеї, театрі, кінотеатрі, храмі 

11 Школа, школяр. Обов'язки школяра. Вироблення правил товаришування, правил 
поводження в школі тощо 

12 Практична робота. Додержання правил культурного поводження за столом 
(як сидіти за столом, як користуватися столовими приборами) 

Природа навколо нас (15 год) 

13 Що належить до природи 

14 Сонце. Екскурсія в природу: про що можна дізнатися, спостерігаючи за сонцем 

15 Повітря. Властивості повітря (прозоре, без кольору, без запаху). Дослідження: 
виявлення повітря навколо себе 

16 Значення повітря в житті рослин, тварин, людини. Від чого буває вітер. Як люди-
на використовує силу вітру. Згубна дія буревію. Як дбати про чистоту повітря 
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II семестр 

17 Вода. Властивості води. 
Дослідження: вода-розчинник 

18 Значення води для рослин, тварин, людини. Як турбуватися про воду. «Жива» 
і «мертва» вода в казках 

19 Ґрунт. Визначення ґрунту. 
Дослідження: виявлення повітря в ґрунті 

20 Значення ґрунту для рослин, тварин. Як люди дбають про ґрунт. Вшанування 
землі 

21 Рослини. Різноманітність рослин. Рослини в житті людини. Охорона рослин 

22 
Оспівування в усній народнопоетичній творчості рослин, якими прикрашали 
садибу (калина, верба, чорнобривці, мальви), якими лікувалися (звіробій, 
подорожник, чебрець та ін.) 

23 Практична робота. 
Догляд за кімнатними рослинами 

24 Тварини. Різноманітність тварин. Тварини в житті людини 

25 Охорона тварин і турбота людини про них в різні пори року. Живий куточок 
у школі і вдома 

26 Практична робота. Створення книг: «Клички тварин», «Скарги рослин і тварин» 

27 Екскурсія в природу: спостереження за змінами в неживій природі, в житті 
рослин, тварин, у сільськогосподарській праці людей упродовж року 

Твій рідний край (4 год) 

28 Де ти живеш. Хто живе поруч з тобою. Природа рідного краю. Заняття дорослих 

29 Як хліб на стіл прийшов. Дбайливе ставлення до хліба 

ЗО Як виник одяг. 
Практична робота: виготовлення елементів національного костюма 

31 Пам'ятки старовини рідного краю. Старовинні дитячі іграшки, ігри та забави 

Твоя країна — Україна (4 год) 

32 Твоя країна — Україна. Україна — незалежна держава 

33 Державні, народні і релігійні свята 

34 Календарно-обрядові свята 

35 Підсумковий урок. 
Екскурсія на природні або соціальні об'єкти 



44 Календарне планування. 1-4 класи 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Людина та її здоров'я 

1 Що вивчає курс «Основи здоров'я». Здоров'я і його ознаки. Практична робота «Дерево 
здоров'я» 

2 Щоденне піклування про своє здоров'я 

3 Здоров'я і хвороби. Інфекційні та застудні хвороби. їх профілактика, щеплення проти них 

4 Екскурсія «Безпечний маршрут „Дім — школа"» 

Фізична складова здоров'я 

5 Як росте і розвивається людина. 
Практична робота «Визначення росту і маси тіла» 

6 
Розпорядок дня учнів і його вплив на здоров'я. Правильна організація робочого місця в класі 
і вдома. Практична робота: навчання дітей уміння організовувати свою працю і відпочинок; 
розучування «валеологічних хвилинок» для зменшення втоми і підвищення працездатності на 
різних уроках 

7 Охайність й особиста гігієна першокласників: як правильно вмиватися, купатися, доглядати за 
зубами, вухами, носом та очима 

8 Роль харчування для здоров'я. Адекватне якісне харчування 

9 Рух і здоров'я. Мотивування дітей до систематичного заняття фізичними вправами. Рухливі 
ігри для цілеспрямованого тренування певних груп м'язів 

10 Практична робота: удосконалення навички догляду за порожниною рота, руками та волоссям. 
Оволодіння самомасажем вух, носа; гімнастика для очей 

11 Методика загартування; засвоєння елементарних правил приймання повітряних і сонячних 
ванн 

12 Купання у водоймах. Правила поведінки на воді 

Соціальна складова здоров'я 

13 Цінність життя і здоров'я людини. Повага до себе та інших людей. Особливості поведінки хлоп-
чика і дівчинки 

14 Право дитини на здоров'я. Як звертатися за порадою та по допомогу щодо здоров'я 

15 Піклування про здоров'я в сім'ї. Доброзичливі і добрі стосунки між членами родини. 
Як виявляти своє співчуття, допомогу 

16 Вибір друзів. Уміння товаришувати і спілкуватися в класі та сім'ї. Практична робота: моделю-
вання ситуації спілкування дівчаток і хлопчиків. Розігрування діалогів у ситуації знайомства 



1 клас 45 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

17 
Дитина вдома. Поведінка в небезпечних ситуаціях. 
Практична робота: моделювання ситуацій спілкування про небезпеку 
за телефонами 101,102,103,104 

18 Поведінка з незнайомими людьми у під'їзді, на вулиці 

19 Поведінка в незнайомих місцях 

20 Місця підвищеної небезпеки у школі. Мікрорайон школи. Вибір безпечного маршруту від дому 
до школи 

21 Складові дороги. Основні відомості про організацію дорожнього руху. Безпечний перехід проїж-
джої частини дороги 

22 Практична робота: «Безпечні та небезпечні місця на шкільному подвір'ї» 

23 Правила користування громадським транспортом 

24 Безпека на відпочинку. Ігри та розваги 

25 Безпека на відпочинку. Практична робота: моделювання правильних і неправильних дій під час 
відпочинку 

26-
27 Резервні уроки (за довільною тематикою) 

Психічна і духовна складові здоров'я 

28 Значення гарного й веселого настрою для збереження здоров'я. Практична робота: обговорення 
поведінки відомих літературних героїв (або мультфільмів), їх ставлення до здоров'я 

29 Корисні звички у спілкуванні з однолітками, дорослими людьми, членами своєї родини 

ЗО Елементарні уявлення про духовну складову здоров'я. 
Різні вияви краси поведінки людей 

31 Народні традиції і здоров'я 

32 Практична робота: розучування ігор, які сприяють веселому настрою 

33 Резервний урок (за довільною тематикою) 

34 Екскурсія містом (селом) 

35 Підсумковий урок за рік. Як ми навчилися берегти своє здоров'я (тестування через запитання, 
малюнки, ігри тощо) 



46 Календарне планування. 1-4 класи 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

І семестр 
Легка атлетика (14 год) 

Розділи Зміст 
у роки / даі ги 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Загальні відомості про здоров'я та 
здоровий спосіб життя 3 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 1 1 1 1 1 1 Теоретико-

методичні 
знання Загальне уявлення про легку 

атлетику 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Одяг і взуття для занять легкою 
атлетикою 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні вправи 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку уваги та 
координації 1 1 1 1 1 1 1 

Технічна 
підготовка 

Біг ЗО м 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

«Човниковий» біг 4 х 9 м 10 10 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

Біг 400 і 500 м 5 5 5 5 5 5 
Технічна 
підготовка Стрибки у довжину 3 місця 8 8 8 8 4 
Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча в ціль 10 8 8 8 8 8 8 

Технічна 
підготовка 

Рухливі ігри та естафети з бігом 
і стрибками 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Стрибок у довжину з місця 5 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання учнів, 
домашнє завдання 

4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



1 клас 47 

Футбол (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретико-
методичні 

Значення фізичної культури для 
здоров'я школярів 3 

Теоретико-
методичні Загальне уявлення про футбол 1 1 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
футболом 1 1 1 1 1 1 1 1 

Організаційні вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ходьба 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спеціальні бігові та стрибкові 
вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Фізична 
підготовка 

Вправи для формування правиль-
ної постави та координації рухів 1 1 1 

Акробатичні вправи 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Рухливі ігри: 
«Порожнє місце»; 
«Через ліс»; 
«Дзвінок на урок»; 
«Рибалка»; 
«Передавання м'ячів у колонах 
над головою» 

5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Біг, біг зі зміною напрямку та 
швидкості руху, стрибки поштов-
хом однієї ноги, зупинка стрибком 

2 4 4 4 4 4 2 2 2 

Технічна 
підготовка 

Удари по м'ячу ногою: 
удар внутрішньою стороною стопи 
по нерухомому м'ячу; 
удари після зупинки та ведення 
м'яча 

4 4 4 4 3 3 4 4 4 

Зупинка підошвою м'яча, що 
котиться та опускається 3 3 4 4 4 

Ведення м'яча носком 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Чотири зупинки підошвою м'яча, 
що котиться 10 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



48 Календарне планування. 1-4 класи 

Рухливі й народні ігри, забави, естафети (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Щоденна потреба організму в рухах 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Загальні відомості про рухливі 
й народні ігри, забави, естафети 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Правила проведення рухливих 
і народних ігор, забав, естафет 1 1 

Техніка безпеки під час проведення 
рухливих і народних ігор, забав, 
естафет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Фізична Акробатичні вправи 2 2 2 2 2 2 2 2 
підготовка Вправи для розвитку координації 

рухів і формування правильної по-
стави 

2 2 2 2 2 2 

Рухливі ігри: 
«Кіт і миша»; 5 

«Подоляночка»; 5 5 

«Вовк і коза»; 5 5 

«Голуб»; 5 5 

«Невід»; 5 5 

«Птахи»; 5 5 

«Гречка»; 5 5 

« Дрібушечки »; 5 5 

«Сірий вовк»; 5 5 

«До своїх прапорців»; 5 5 
Фізична 
підготовка «Вудочка»; 5 5 Фізична 
підготовка 

«Швидко на місця»; 5 5 

«Ворони»; 5 5 

«У річку — гоп»; 5 5 

«Горобчики-стрибунчики» 5 

Естафети для розвитку рухових 
можливостей, швидкості, витрива-
лості, спритності 

4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 



1 клас 49 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Уміння грати у рухливі й народні 
ігри, забави, естафети 7 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Гімнастика (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гігієнічні правила виконання рухо-
вого режиму дня та фізичних вправ 3 

Теоретико- Загальні відомості про гімнастику 1 1 
методичні 
знання Одяг і взуття для занять гімнасти-

кою 1 1 

Техніка безпеки під час занять гім-
настикою 1 1 1 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Вправи для розвитку гнучкості та 
координації рухів 1 1 1 1 1 1 1 

Рухливі ігри та естафети 5 4 4 4 4 4 4 4 

Вправи з рівноваги 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Технічна 
підготовка Лазіння та перелізання 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Танцювальні вправи 3 3 3 3 3 3 3 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

1. Різні стійки з одночасними руха-
ми руками 7 Контроль-

ні навчаль-
ні норма-
тиви 2. Перелізання через перешкоду 7 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



50 Календарне планування. 1-4 класи 

II семестр 

Гімнастика (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Значення загартовування і фор-
мування правильної постави для 
здоров'я людини 

3 

Теоретико-
методичні 
знання Відомі українські гімнасти 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Акробатичні вправи 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Технічна 
підготовка 

Вправи з рівноваги 4 4 4 3 

Технічна 
підготовка 

Лазіння та перелізання 4 4 4 3 

Технічна 
підготовка Танцювальні вправи 3 3 3 3 3 3 
Технічна 
підготовка 

Рухливі ігри та естафети з елемен-
тами гімнастичних вправ 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Вправи для розвитку гнучкості та 
координації рухів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

1. Присідання з різними положен-
нями рук 4 Контроль-

ні навчаль-
ні норма-
тиви 2. Лазіння по горизонтальній 

гімнастичній лаві 4 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



1 клас 51 

Рухливі й народні ігри, забави, естафети (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-

Одяг і взуття для занять фізичними 
вправами 3 

методичні 
знання Техніка безпеки під час проведен-

ня рухливих і народних ігор, забав, 
естафет 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

підготовка Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Акробатичні вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вправи для формування правильної 
постави та координації рухів 1 1 1 1 1 1 

Технічна 
підготовка 

Рухливі ігри: 
«Лисиця та курчата»; 4 4 

«На прогулянку»; 4 4 5 4 

«М'яч через шнур»; 5 4 5 4 

«Вправи з великим м'ячем»; 5 4 5 4 

«Вправи з малим м'ячем»; 5 4 5 4 

«Стонога»; 5 4 5 4 

Технічна «Сніжками по м'ячу»; 5 4 5 4 
підготовка 

«Порожнє місце» 5 5 

Естафети для розвитку рухових 
можливостей, швидкості, витрива-
лості, спритності 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Контроль-
ний норма-
тив 

Уміння грати у рухливі й народні 
ігри, забави, естафети 8 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



52 Календарне планування. 1-4 класи 

Футбол (16 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Правила поведінки на уроках фізич-
ної культури в залі, на спортивному 
майданчику, у плавальному басейні 

3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Ознайомлення з правильним 
розташуванням гравців на 
футбольному полі 

1 1 

Відомі українські футболісти 1 1 1 

Техніка безпеки під час занять 
футболом 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Організаційні вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Вправи для формування правильної 
постави та координації рухів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Біг, біг зі зміною напрямку та швид-
кості руху 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Стрибки поштовхом однієї ноги 1 1 1 1 1 

Зупинка стрибком 1 1 1 1 1 

Удари по м'ячу ногою: 
внутрішньою стороною стопи по 
нерухомому м'ячу; 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 

після зупинки та ведення м'яча 4 4 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Зупинки підошвою м'яча, що ко-
титься та опускається 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

Ведення м'яча носком 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Рухливі ігри: 
«Порожнє місце»; 4 

«Через ліс»; 4 

«Дзвінок на урок»; 4 

«Рибалка»; 4 

«Передавання м'ячів у колонах над 
головою» 4 

Технічна 
підготовка 

Рухливі ігри та естафети з елемента-
ми футболу 3 3 3 3 3 



1 клас 53 

Розділи Зміст 
Уі юки /да ти 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Контроль-
ний норма-
тив 

Чотири зупинки підошвою м'яча, 
що котиться 10 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, гра на увагу, 
підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Легка атлетика (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретико-
методичні 
знання 

Відомі українські легкоатлети 3 Теоретико-
методичні 
знання Техніка безпеки під час занять 

легкою атлетикою 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 

Організаційні вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 

Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вправи для розвитку уваги та коор-
динації рухів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технічна 
підготовка 

Біг ЗО м 5 5 5 3 

Технічна 
підготовка 

«Човниковий» б і г 4 x 9 м 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

Біг 400 і 500 м 3 3 3 
Технічна 
підготовка Стрибки у довжину 3 місця 6 6 6 
Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча у ціль 6 8 8 5 9 9 9 

Технічна 
підготовка 

Рухливі ігри та естафети з бігом 
і стрибками 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Біг ЗО м із високого старту 5 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття під-
сумків, оцінювання, домашнє за-
вдання 

4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

Тривалість уроку 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 



54 Календарне планування. 1-4 класи 

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА І ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

І семестр 

1. Вступ. Види праці і світ професій (2 год) 

1 Праця розумова, фізична, художня. Світ професій: природничі, технічні, обслуговуючі, знаково-
інформаційні, художні 

2 
Види паперу, його властивості. Вироби з паперу. 
Практична робота. 
Досліди і спостереження над властивостями паперу. Створення аплікацій із рваного паперу 

Елементарна графіка (2 год) 

3 
Елементи технічної графіки: основна лінія, штрих-пунктирна з двома точками. Елементи худож-
ньої графіки: хвиляста і зиґзаґоподібна лінії в орнаментах. 
Практична робота. 
Обведення на папері шаблонів і трафаретів для орнаментальних композицій 

4 Практична робота 
Згинання й складання паперу (оригамі) 

Технологія рвання паперу (2 год) 

5 Різання паперу ножицями. Правила безпечної праці з ножицями. Практична робота. Виготов-
лення дидактичного матеріалу, дидактичних ігор 

6 
Симетричне вирізування. 
Практична робота. 
Виготовлення виробів симетричної форми 

2. Людина і природа. Світ професій «людина — природа» (1 год) 

7 
Загальне ознайомлення з професіями типу «людина — природа», «художник і природа». 
Практична робота. 
Заготівля і зберігання природного матеріалу (екскурсія до парку) 

Аплікація з окремих рослинних форм (2 год) 

8 Особливості рослинних форм. Послідовність створення аплікації з пейзажем. Практична робота. 
Створення аплікації з окремих рослинних форм 

9 Практична робота. 
Створення візерунків рослин у квадраті, смужці 

Створення композицій з рослинних форм (3 год) 

10 Загальне поняття про композицію: предметна, сюжетна. 
Практична робота. Виготовлення предметних композицій з природних матеріалів 

11 Практична робота. Виготовлення сюжетних композицій з різних матеріалів 

12 Практична робота. Створення аплікаційної композиції за мотивами казок, оповідань 

Конструювання виробів з об'ємних природних форм (3 год) 

13 
Вибір об'ємних форм для створення виробів. З'єднання деталей за допомогою пластиліну і клею. 
Практична робота. 
Виготовлення з об'ємних рослинних форм різних фігурок тварин 

14 Практична робота. Виготовлення з об'ємних рослинних форм різних зображень рослин 

15 Практична робота. 
Макетування на площині грибів і дерев з різних матеріалів 



1 клас 55 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Робота з пластичними матеріалами (б год) 

16 Пластичні матеріали, їх властивості. Інструменти і пристосування для роботи з пластичними 
матеріалами. Способи ліплення 

17-
18 

Практична робота. 
Ліплення фруктів, овочів 

19-
20 

Практична робота. 
Створення композицій з плодів (мала скульптура, рельєф) 

21 Практична робота. Колективне створення композицій із пластичного матеріалу на вибір 

Дивосвіт флори і фауни у дитячій творчості (2 год) 

22-
23 

Практична робота. 
Колективне створення пейзажної композиції на площині: «Хто живе в рослин під дахом? Звірі, 
птахи і комахи» 

3. Я сам та інші люди. Світ професій «Людина — людина» (3 год) 

24 
Загальне ознайомлення з професіями типу «людина — людина». Види побутової праці. 
Практична робота. Сервірування святкового столу. Способи складання серветок. Правила 
поведінки за столом 

25 Практична робота. 
Вирізування серветок до столу в техніці витинанки 

26 Практична робота. 
Робота із серветками: виготовлення композиції у техніці «кульки з серветок» 

Подарунки та сувеніри до зимових свят (5 год) 

27 Аналіз конструктивних особливостей новорічних іграшок, прикрас. Практична робота. Виготов-
лення сніжинок з паперу 

28-
29 

Практична робота. 
Виготовлення іграшок, прикрас з різних матеріалів для новорічної ялинки 

30-
31 

Практична робота. 
Художнє проектування вітальних листівок за власним задумом 

Різдвяні свята у творчості дітей (1 год) 

32 Колективне конструювання і моделювання атрибутів різдвяних свят: «Колядуємо, щедруєм, 
нову радість всім даруєм» 

II семестр 

Культура зовнішності людини, культура одягу, його основні види (4 год) 

33 Навчально-ігрове проектування макетів одягу з кольорового паперу 

34-
35 

Практична робота. 
Зображення костюма з власної уяви, макетування елементів костюма за власними малюнками 

36 
Практична робота. 
Виготовлення іграшкового костюма за завданням учителя: складання матеріалу навпіл, розмічу-
вання, симетричне вирізування, з'єднання деталей, оздоблення 

4. Людина і знаки інформації. Світ професій «Людина — знакові системи» (2 год) 

37 
Ознайомлення зі зразками знакової інформації. 
Практична робота. 
Колективне макетування емблем громадських закладів: аптеки, магазину, пошти, музею тощо 



56 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

38 Шкільна зустріч із фахівцями професійного напряму «людина — знакові системи» або екскурсія 
на їх робочі місця 

Букви і цифри як знаки інформації (2 год) 

39 
Букви і цифри — мовні і математичні знаки. 
Практична робота. 
Виготовлення поліграфічних ігор з буквами, цифрами 

40 Види картону. Вироби з картону. Практична робота. 
Макетування поліграфічної продукції: афіш, оголошень, листівок 

Дорожні знаки (2 год) 

41 
Піктограми дорожніх знаків. 
Практична робота. 
Вирізання з тонкого паперу геометричних фігур 

42 
Основні дорожні знаки для пішоходів. 
Практична робота. 
Макетування автотраси з дорожніми знаками 

Знаки державної символіки (2 год) 

43 
Герб і прапор — символи незалежності держави. 
Значення кольорів на прапорі. Практична робота. 
Виготовлення паперових прапорців 

44 Практична робота. Колективне виготовлення з кольорового паперу державних символів 

Ігри з геометричними виробами (2 год) 

45-
46 

Практична робота. Складання силуетів різних предметів з геометричних наборів: «Конструюємо 
силуети з тридев'ятої планети» 

5. Людина і техніка. Світ професій «Людина — техніка» (1 год) 

47 Загальне ознайомлення з професіями типу «людина — техніка». Шкільна зустріч з фахівцями 
професійного напряму «людина і техніка» або екскурсія на їх робочі місця 

48 Практична робота. 
Виготовлення в техніці оригамі різноманітних транспортних засобів (літак, човен та ін.) 

Технічні конструкції (4 год) 

49 Види технічних конструкцій, їх призначення. Навчально-ігрове проектування: аналоги 
природних форм у техніці 

50 
Практична робота. 
Макетування технічних конструкцій простої форми з геометричних наборів або в техніці 
аплікації 

51-
52 

Практична робота. 
Конструювання макетів з різних матеріалів, використаних упаковок, сірникових коробок 

Технічне моделювання з деталей конструкторів і наборів (2 год) 

53 
Ознайомлення з технічними конструкторами, інструкція з правилами користування. 
Практична робота. Моделювання з деталей технічних конструкторів іграшок з рухомими або 
нерухомими з'єднаннями 

54 Практична робота. 
Моделювання за власним задумом з деталей пластмасових або дерев'яних наборів 



1 клас 57 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Елементарна технічна творчість дітей (1 год) 

55 Практична робота. Колективне створення сюжетної композиції за темами розділу: «Винахідник 
шестирічний творить винахід технічний» 

6. Людина і художнє довкілля. Світ професій «Людина і художні образи» (2 год) 

56 Ознайомлення з творами декоративно-ужиткового мистецтва. 
Шкільна зустріч із художниками побуту або екскурсія на їх робочі місця 

57 Практична робота. 
Виготовлення килимка в техніці плетіння з паперових смужок 

Макетування предметів хатнього інтер'єру (3 год) 

58 Конструкційні особливості предметів хатнього вжитку. Види предметів побуту. Практична 
робота. Макетування меблів із сірникових коробок або іншими способами 

59 Практична робота. 
Ліплення декоративного посуду 

60 Практична робота. 
Виготовлення настінних прикрас з різних матеріалів 

Писанкарство як вид народного мистецтва (3 год) 

61 
Писанки у словесних графічних образах. Символічні знаки у візерунках писанки. 
Практична робота. 
Створення аплікаційних писанок 

62 
Художнє конструювання декоративних яєць. 
Практична робота. 
Виготовлення декоративних яєць з різних матеріалів у різних художніх техніках 

63 Практична робота. 
Виготовлення великоднього кошика 

Догляд за кімнатними квітами (3 год) 

64 Квіти в класній кімнаті. Правила догляду за кімнатними рослинами. Інструменти і пристосуван-
ня для догляду за квітами 

65 Практична робота. 
Послідовне виконання трудових дій по догляду за кімнатними квітами 

66 Навчально-ігрове проектування вазонів і підвазонників для кімнатних квітів. Практична робота. 
Макетування вазонів і підвазонників оригінальної форми, прикрашання підвазонників 

Елементи квітникарства (3 год) 

67 Квіткові рослини як прикраса довкілля. Квіти в садах, на клумбах, алеях; польові, лісові, лугові 
квіти. Екскурсія 

68 Практична робота. 
Робота в групах: створення макету клумби 

69 Практична робота. 
Художнє конструювання декоративних квітів та рослин з різних матеріалів 

70 Підсумковий урок за рік 



58 Календарне планування. 1-4 класи 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

«Чарівні перетворення» 

№ 
з/п 

Дата 
Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

І семестр 

Барви землі (7 годин) 

1 Уведення в образотворче мистецтво. Загаль-
не ознайомлення з поняттям «образотворче 
мистецтво», багатством барв у навколишній 
дійсності та у мистецтві, матеріалами та 
інструментами, якими працює художник 

1 «Природа та художник» 
«Багатоколірна палітра» 

Бесіда 

2 Поняття про основні (жовтий, червоний, 
синій) кольори 

1 «Прапорці та кульки» 
«Три веселі гноми» 

Гуаш 

3 Поняття про похідні кольори 
(жовтогарячий, зелений, фіолетовий). 
Способи утворення похідних кольорів. 
Назви кольорів, порівняння їх між собою та 
з чорним, білим, сірим 

1 «У небі над полями райдуга-
дуга» 
«Семибарвна квітка» 
«Чорно-білий та кольоро-
вий телевізори» 

Гуаш 

4 Ознайомлення з групами «теплих» та 
«холодних» кольорів. Отримання «теплих» 
відтінків кольорів додаванням жовтогарячої 
та «теплої» жовтої фарби. Заповнення 
площини аркуша (велике зображення) 

1 «Осіннє листя» 
«Вогняна квітка» 

Гуаш 

5 Ознайомлення з групами «теплих» 
та «холодних» кольорів. Отримання 
«холодних» відтінків кольорів додаванням 
синьої та «теплої» жовтої фарби 

1 «Якого кольору 
прохолода?» 

Гуаш 

6 Асоціативне сприйняття кольорів («важ-
кий», «легкий», «ніжний» тощо). Розбіл 
спектральних кольорів 

1 «Бабусині помічники» Гуаш 

7 Асоціативне сприйняття кольорів («важ-
кий», «легкий», «ніжний» тощо). Затемнен-
ня спектральних кольорів. Межа зламу про-
стору (земля — небо, вода — небо) 

1 «Похмурий день» Гуаш 

Прості форми (5 годин) 

1 Різноманітність форм у навколишньому 
світі. Основні геометричні форми (на рівні 
впізнавання): площинні — прямокутник, 
квадрат, трикутник, коло, півколо, овал 

1 «Гарбузові родичі» Гуаш 

2 Різноманітність форм у навколишньому 
світі. Основні геометричні форми (на рівні 
впізнавання): об'ємні — куб, циліндр, 
конус, куля 

1 «Веселий урожай» Пластилін, гли-
на, солоне тісто 



1 клас 59 

№ 
з/п 

Дата 
Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

3 Виражальні можливості силуетної форми. 
Заповнення площини аркуша силуетним зо-
браженням форм 

1 «Танок повітряних зміїв» Аплікація 

4 Взаємозв'язок основної форми та її частин 1 «Серед урочища грибного» Кольорові крей-
ди, гуаш 

5 Ліплення. Передавання спіралеподібної 
форми в об'ємі та на площині 

1 «Будиночок равлика» Пластилін, гли-
на 

Форма та колір як засоби образотворення (3 години) 

1 Поглиблення знань про колір, його 
виражальні можливості (на елементарному 
рівні). Створення образу зими, передавання 
відповідного настрою засобами відтінків 
«холодних» кольорів 

1 «Снігова королева» 
«Крижана планета» 

Гуаш 

2 Закріплення знань про межу зламу простору 1 «Прийшла зима» 
«Зимовий день» 

Гуаш 

3 Вирізування виразної симетричної форми. 
Витинанка як вид художньої роботи з папе-
ром 

1 «Сніжна зіронька горить» 
«Готуємось до свята» (ко-
лективна робота) 

Витинанка 

II семестр 

Характер ліній (4 години) 

1 Графічні матеріали та інструменти. 
Прийоми роботи графічними 
інструментами. Види і типи ліній і напрямів 

1 «Чи є у лінії характер?» Однокольоровий 
фломастер, 
туш, паличка 

2 Виражальні можливості ліній. Створення 
(на елементарному рівні) виразного образу 
лінійними засобами на основі творчої уяви 

1 «Портрет блискавки» 
«Хатинка равлика» 

Гелева ручка 

3 Виражальні можливості ліній різного виду. 
Створення виразного образу дерева на 
основі творчої уяви 

1 «Які бувають дерева?» 
(радісне, сумне, сердите, що 
тягнеться до світла, хворе, 
старе) 

Туш, паличка, 
гелева ручка 

4 Розміщення елементів зображення з дотри-
манням їх просторового взаєморозташуван-
ня (біля, над, під, ліворуч, праворуч, угорі, 
унизу) 

1 «У бабусі в селі (хата, 
паркан, криниця тощо)» 

Однокольоровий 
фломастер, 
олівець 

Примітка. Практичну роботу за темою № 2 найкраще виконувати на кольоровому папері (якщо це «Портрет блис-
кавки» — на блакитному або синьому папері, а «Хатинка равлика» — на зеленому). Оскільки робота над цією те-
мою не складна, то можна запропонувати учням виконати обидві роботи (для порівняння різних видів ліній). 

Розмаїття та багатство форм (8 годин) 

1 Цілісність форми. Взаємозв'язок основної 
форми та її частин 

1 «Розбитий глечик» Аплікація 



60 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п 

Дата 
Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

2 Ліплення із суцільного шматка пластиліну 1 «Хто ховається у 
пластиліні» 

Пластилін 

3 Елементарне поняття про складові частини 
в будові птахів (тулуб, шия, голова, 
кінцівки, хвіст). Порівняння цих частин за 
формою і розміром 

1 «Квочка та курчата» Рвана аплікація 

4 Елементарне поняття про складові частини 
в будові фігури людини (тулуб, шия, голова, 
руки, ноги). Порівняння цих частин за фор-
мою і розміром 

1 «Космонавт (водолаз, воро-
тар тощо)» 

Пластилін, 
аплікація 
з доопрацюван-
ням 

5 Узгодження основної форми з елементами 
декору (на елементарному рівні) 

1 «Свистунці» Ліплення (плас-
тилін, солоне 
тісто) з подаль-
шим декоруван-
ням 

6 Усвідомлення вибору положення аркуша па-
перу залежно від форми об'єкта зображення 

1 «В Африці» Гуаш 

7 Складові частини будівлі. 
Визначення основного (геометричного) 
характеру форми будівлі 

1 «Казковий будиночок» 
«Хто в будиночку живе?» 

Гуаш, фломас-
тер, аплікація 

8 Урок узагальнення 1 «Казкове місто» 
(колективна робота) 

Аплікація, 
колаж 

Виражальні можливості кольору (7 годин) 

1 Створення засобами кольору 
(на елементарному рівні) певного за характе-
ром виразного образу 

1 «Парасольки Оле-Лукойє» Гуаш 

2 Елементарні поняття про гармонію 
споріднених кольорів (наприклад, 
жовтий — оранжевий, червоний, світло-
зелений — зелений — темно-зелений тощо) 

1 «Настала весна» Гуаш 

3 Симетрія як засіб гармонізації форми 1 «Допоможи метеликам» Гуаш 
(монотипія) 

4 Вирізування симетричних форм із застосу-
ванням однієї осі симетрії 

1 «Крила метелика» Кольоровий 
папір 

5 Вирізування симетричних форм із застосу-
ванням декількох осей симетрії 

1 «Чарівні килими» Витинанка 

6 Елементарна узгодженість силуетної форми 
і декору 

1 «Чарівні птахи» Гуаш, 
аплікація з до-
опрацюванням 

7 Урок узагальнення 1 «Чудо-дерево» 
(колективна робота) 

Аплікація 
колаж 



1 клас 61 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний 
матеріал для 

виконання 

Музично-ритмічні 
рухи. 

Гра на дитячих 
музичних 

інструментах 

Музичні ігри. 

Творчі завдання 

І семестр 

Світ почуттів у музиці (16 годин) 

1 
Зустріч зі 
школою 
і музикою 

Укр. нар. пісня 
«Повішу я колиску» 

Б. Фільц. «Дзве-
нять дзвінки» 

Підкреслення 
пульсу в музичних 
творах 

2 
Музична про-
гулянка осін-
нім лісом 

В. Сокальський. 
«Пташка», 
В. Ребіков. «Ведмідь» 

Б. Фільц. «Дзве-
нять дзвінки» 

Б. Фільц. «Ми у лі-
сі були» 

Ігри: «Прогулян-
ка», «Дощ у лісі», 
«Лісові мешканці» 

3 
Музична 
веселка 
настроїв 

Д. Кабалевський. 
«Клоуни» 

Укр. нар. пісня 
«Веселі гуси» Ритмічні вправи Укр. нар. пісня 

«Веселі гуси» 

4 Осінь у гості 
завітала 

М. Парцхаладзе. 
« Осінній дощик », 
укр. нар. пісня «До-
щик» 

В. Гребенюк. 
«Осінь» 

Укр. нар. пісня 
«Дощик». 
Виконання ритміч-
них і танцюваль-
них рухів. 
Підкреслення 
пульсу музики на 
бубні 

Створення музики 
«дощику, що 
плаче» плесканням 
у долоні 

5 
Свято вро-
жаю — весе-
ле народне 
свято 

Народні обрядові пісні 

В. Гребенюк. 
«Осінь», 
3. Левіна. 
«Що нам осінь 
принесе?» 

Ритмічні вправи 
Укр. нар. пісня 
«Ходить гарбуз по 
городу» 

6 
Діточки спі-
вають, серце 
звеселяють 

Укр. нар. пісня «Два 
півники» 

Укр. нар. піс-
ня «Ой єсть в лісі 
калина» 

Виконання танцю-
вальних рухів у хо-
роводі. Ритмічні 
вправи 

Укр. нар. пісня-гра 
«Два півники». Ін-
сценування сюже-
ту пісні 

7 
Як у музи-
ці висловлю-
ються 
почуття? 

Р. Шуман. «Веселий 
селянин» 

0. Юдахіна. 
«Слон 
і скрипочка» 

Музично-ритмічні 
вправи 

Поспівка «У шко-
лу» . Виконання по-
співки у характері 
маршу 

8 
Музика 
сумує, 
музика радіє 

В. Косенко. «Не 
хочуть купити 
ведмедика», «Купили 
ведмедика» 

В. Верховинець. 
«Біла квочка» 

Відтворення ритму 
та пульсу мелодії 

Укр. нар. пісня-гра 
«Ведмедик і лісові 
звірята» 

9 Запрошення 
до танцю 

П. Чайковський. 
«Полька», «Вальс» зі 
збірки «Дитячий аль-
бом» 

А. Філіпен-
ко. «Святковий 
вальс» 

Виконання ритміч-
них і танцюваль-
них рухів під му-
зику 

Гра «Імена» 



62 Календарне планування. 1-4 класи 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний 
матеріал для 

виконання 

Музично-ритмічні 
рухи. 

Гра на дитячих 
музичних 

інструментах 

Музичні ігри. 

Творчі завдання 

10 
Гарний 
танець 
гопачок 

Укр. нар.танець 
•Гопак» 

Поспівка «Ой ру-
ду-ду» 

Виконання ритміч-
них і танцюваль-
них рухів під му-
зику 

Поспівка «Ой ру-
ду-ДУ»-
Завершення 
поспівки власною 
мелодією 

11 Веселі 
музики 

Р. Шуман. «Сміливий 
вершник» 

В. Верменич 
«Веселі чобітки» 

Музично-ритмічні 
вправи 

Ігри: «Луна-ритм», 
«Музична луна», 
«Веселі музики» 

12 
Як музика 
передає на-
стрій 

П. Чайковський. 
«Марш дерев'яних 
солдатиків», «Хвороба 
ляльки», «Нова ляль-
ка» зі збірки «Дитя-
чий альбом» 

В. Верменич. 
« Веселі чобітки », 
М. Ведмедеря. 
«Подарунок» 

Музично-ритмічні 
вправи 

П. Чайковський. 
«Марш дерев'яних 
солдатиків». 
Виконання під 
музику рухів 
солдатиків 

13 
Багатство 
музичної 
мови 

Укр. нар.танець 
«Метелиця» 

М. Ведмедеря. 
«Ведмежа колис-
кова» 

Укр. зимовий хо-
ровод «Метелиця». 
Виконання танцю-
вальних рухів, від-
творення пульсу 
музики 

Укр. нар. пісня-гра 
«Іде, іде дід». 
Виконання 
творчого завдання 

14 
То сніжинки, 
мов пушин-
ки, налетіли 

Р. Шуман. «Дід Мо-
роз» 

Я. Степовий. 
«Зимонька-
снігуронька», 
А. Філіпенко. 
«То сніжинки, 
мов пушинки» 

Підкреслення 
пульсу музики на 
трикутнику. Плас-
тичне інтонуван-
ня. Виконання піс-
ні з танцювальни-
ми рухами 

Інсценування сю-
жетів пісень 

15 Чудові зимо-
ві свята 

Р. Шуман. «Дід Мо-
роз» 

Дитячі колядки, 
щедрівки. 
П. Майборода. 
«Новорічна не-
скінченна» 

Укр. зимовий хо-
ровод «Метелиця». 
Виконання танцю-
вальних рухів, від-
творення пульсу 
музики 

Виконання танцю-
вальних пісень 
з інсценізацією 

16 Перевір себе! 
Музика за бажанням 
учнів і на розсуд учи-
теля 

Виконання ви-
вчених пісень за 
бажанням учнів 

Виконання 
новорічних танців, 
хороводів 

Інсценування сю-
жетів новорічних 
пісень 

II семестр 

Музика розповідає (19 годин) 

17 Запросила 
в гості казка 

П. Чайковський. 
«Баба-Яга», «Танець 
феї Драже» (із балету 
«Лускунчик») 

Б. Фільц. «Моро-
зець» Ритмічні вправи 

Поспівка «На засні-
женім лужку». 
Створення власної 
мелодії до кінцівки 
поспівки 



2 клас 63 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний 
матеріал для 

виконання 

Музично-ритмічні 
рухи. 

Гра на дитячих 
музичних 

інструментах 

Музичні ігри. 

Творчі завдання 

18 Мова музики 
яскрава 

П. Чайковський. 
«Баба-Яга», «Танець 
феї Драже» 

Я. Степовий. 
«Сніжинки» 

Я. Степовий. «Сні-
жинки». Виконан-
ня в русі за харак-
тером і змістом 
пісні 

Ритмічні ігри 

19 Де моя 
Україна 

Укр. нар. танець «Ар-
кан» 

Укр. нар. піс-
ня «Ой єсть в лісі 
калина» — вико-
нання. 
Б. Фільц. «Облі-
тав журавель» — 
розучування 

Виконання тан-
цювальних рухів 
під музику укра-
їнських народних 
танців «Гопак», 
«Метелиця» 

20 
Давній 
танець 
менует 

JI. Боккеріні. Менует, 
Й.-С. Бах. Менует 

Б. Фільц. «Облі-
тав журавель» — 
виконання 

Виконання відпо-
відних танцюваль-
них рухів під музи-
ку менуету 

Поспівка В. Моцар-
та «Менует» 

21 Ти заграй, 
моя волинко! 

JI. Боккеріні. Менует, 
Й.-С. Бах. Волинка 

Б. Фільц. «Облі-
тав журавель» — 
виконання. 
0. Білаш. «Непо-
сида» — розучу-
вання 

Ритмічні вправи 

Дитяча лічилка 
«Раз, два, три, 
чотири». 
Гра «Волинщик 
і танцюристи» під 
музику Й.-С. Баха 

22 Грай, сопі-
лонько! 

В. Косенко. «Пасто-
ральна» 

Ю. Рожавська. 
«Чарівна сопі-
лочка» 

Елементарне му-
зикування на со-
пілці. Виконання 
мелодії поспівки 
«Сопілочка» на од-
ному звуці 

23 
Як музика 
малює карти-
ни природи 

С. Прокоф'єв. 
«Ходить місяць над 
лугами» 

М. Дремлюга. 
«Весняні кра-
плинки» 

Ритмічні впра-
ви. Підкреслення 
пульсу пісні «Вес-
няні краплинки» 
на трикутнику 

Інсценування сю-
жету гри. Виконан-
ня пісні «Весняні 
краплинки» з ігро-
вими рухами 

24 
На мамине 
свято прихо-
дить весна 

Б. Фільц. «Давня 
казка» 

А. Філіпенко. 
«Біля мами гар-
но так» 

Б. Фільц. «Давня 
казка». Пластичне 
інтонування 

Поспівка «Наша 
пісенька проста» 

25 Прилинь, 
Веснонько! Е. Ґріг. «Навесні» 

Укр. нар. пісня 
«Ой, минула вже 
зима» 

Виконання ритміч-
них і танцюваль-
них рухів 

Поспівка А. Жит-
кевича «Ой весно, 
весно». Зображен-
ня звуків весняної 
природи на дитячих 
музичних інстру-
ментах 

26 
Вийди, 
вийди, 
сонечко! 

В. Барвінський. 
«Сонечко» 

Укр. нар. пісня 
«Вийди, вийди, 
сонечко» 

Ритмічні вправи 
Укр. нар. пісня 
«Вийди,вийди,со-
нечко». Виконання 
з інсценізацією 



64 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний 
матеріал для 

виконання 

Музично-ритмічні 
рухи. 

Гра на дитячих 
музичних 

інструментах 

Музичні ігри. 

Творчі завдання 

27 Зустрічаємо 
птахів 

Запис пташиних голо-
сів. П. Чайковський. 
«Пісня жайворонка» 
зі збірки «Дитячий 
альбом» 

Укр. нар. піс-
ні «Ластівочка», 
«Щебетала пта-
шечка» 

Ритмічні вправи. 
Пластичне інтону-
вання 

Проведення гри за 
бажанням учителя 

28 Весняночки-
співаночки Троїсті музики Укр. нар. пісня 

« Подоляночка » 

Виконання ритміч-
них і танцюваль-
них рухів у хоро-
воді 

Укр. нар. пісня-
гра «Подоляноч-
ка». Інсценізація 
укр. нар. пісні-гри 
на музику В. Вер-
ховинця «Зробимо 
коло». Проведен-
ня гри за бажанням 
учителя 

29 Музика вес-
няного дощу В. Косенко. «Дощик» 

Укр. нар. пісня 
«Іди, іди, 
дощику» 

В. Косенко. 
«Дощик». 
Пластичне 
інтонування. 
Укр. нар. пісня 
«Дощик». 
Підкреслення 
пульсу музики на 
бубні 

Укр. нар. пісня 
«Іди, іди, дощику». 
Виконання з інсце-
нізацією 

ЗО Свято Пере-
моги 

Д. Тухманов. «День 
Перемоги» 

Т. Попатенко. 
«Свято Перемо-
ги» 

Відтворення пуль-
су музики під час 
крокування 

31 
Промайнув 
навчальний 
рік 

Б. Фільц. «Дзвенять 
дзвінки», 
В. Косенко. «За мете-
ликом» 

Т. Попатенко. 
«Урок» 

Виконання ритміч-
них рухів 

Т. Попатенко. 
«Урок» — інсцену-
вання сюжету пісні 

32 Ось і літо 
золоте 

0. Янушкевич. «Літо 
золоте» 

Підготовка до за-
ключного уроку-
концерту. Вико-
нання пісень за 
бажанням 

Ритмічні вправи 
Інсценування сю-
жетів улюблених 
пісень 

33 Заключний 
урок-концерт 

Виконання ви-
вчених пісень 

34 Перевір себе! Слухання знайомих 
музичних творів 

Виконання ви-
вчених пісень 

Інсценування сю-
жетів улюблених 
пісень 

35 Перевір себе! Слухання знайомих 
музичних творів 

Виконання ви-
вчених пісень 

Інсценування сю-
жетів улюблених 
пісень 



2 КЛАС 

УКРАЇНСЬКА МОВА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. С. ВАШУЛЕНКА, М. А. БІЛЕЦЬКОЇ) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

І семестр 

Закріплення знань і вмінь, здобутих у 1 класі (8 год) 

1 Рідна мова, мова державна. Звуки мовлення, букви, якими вони позначаються. 
Вимова й написання слова вересень 

С. 4-6 
Впр. 1-8 

2 Алфавітні назви літер. Голосні і приголосні звуки. Тверді та м'які приголосні. 
Розповідь на тему «Наші літні канікули» 

С. 7-8 
Впр. 9-13 

3 Великі літери української абетки (алфавіту). Вимова та написання слова ґанок. 
Спостереження за смислорозрізнювальною роллю звуків 

С. 9-11 
Впр.14-19 

4 Склад. Перенос слів з рядка в рядок складами. Правило переносу слів зі збігом 
приголосних звуків 

С.11-14 
Впр.20-30 

5 Правило переносу слів з буквами й та ь. Закріплення правил переносу слів 
з рядка в рядок 

С.15-17 
Впр.31-34 

6 Слово. Речення. Окреме написання слів у реченні С.17-19 
Впр.35-39 

7 Урок розвитку зв'язного мовлення. 
Розповідь на тему «Домашні заготівлі на тему» 

8 Підсумковий урок на повторення вивченого в 1 класі. Вимова і написання слів 
завдання, ведмідь 

С.19-21 
Впр.40-43 

Мова й мовлення (9 год) 

9 Уявлення про мову як засіб людського спілкування. Знакова природа мови. Мова 
знаків 

С.22-24 
Впр.44-49 

10 Рідна мова і споріднені мови. Спостереження над звучанням, написанням і зна-
ченням слів у споріднених мовах 

С.24-26 
Впр. 50-55 

11 Старі й нові слова у нашій мові. Вимова й написання слів шофер, телевізор С.26-28 
Впр. 56-60 

12 Усне й писемне мовлення (говоріння і письмо). Культура мовлення. Вимова 
й написання слова червоний 

С.29-31 
Впр. 61-65 

13 Практичне ознайомлення зі словами-звертаннями. Побудова діалогу за поданими 
запитаннями 

С. 31-33 
Впр.66-70 

14 
Спостереження над силою голосу і темпом мовлення за текстами різних типів. 
Слова ввічливості. Ситуативні діалогічні вправи для засвоєння етикетних форм 
спілкування 

С.34-39 
Впр. 71-78 

15 Практичні вправи на слухання-розуміння текстів, говоріння монологічного 
і діалогічного. Вимова й написання слів Україна, українець, український 

С.39-41 
Впр. 79-82 

16 Повторення й закріплення матеріалу за розділом «Мова і мовлення» С.41-43 
Впр. 83-87 

17 Урок розвитку зв'язного мовлення 



66 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

Текст (7 год) 

18 Що таке текст? С.44-45 
Впр. 88-91 

19 Добір до тексту заголовка С.46-47 
Впр.92-95 

20 Будова тексту. Зачин, основна частина, кінцівка С.47-49 
Впр. 96-99 

21 Усний переказ тексту за запитаннями. Складання тексту за початком та кінців-
кою на основі ілюстрації 

С.49-51 
Впр.100-
103 

22 Уявлення про типи текстів — розповідь, опис, міркування. Вимова й написання 
слова заєць 

С.52-54 
Впр. 104-
107 

23 Підсумковий урок за розділом «Текст». 
Перевірка аудіативних умінь (аудіювання) 

С. 54-56 
Впр. 108, 
111 

24 Закріплення вмінь, сформованих на основі опрацьованого матеріалу про мову 
й мовлення,текст 

С. 56-58 
Впр. 112-
115 

25 Урок розвитку зв'язного мовлення 

Речення(16год) 

26 Речення як група зв'язаних між собою слів, що виражають закінчену думку. 
Вимова й написання слів учитель, учителька 

С.59-60 
Впр. 116-
120 

27 Спостереження за основними ознаками речення. Розрізнення речень завершених 
і незавершених 

С. 60-62 
Впр. 121-
125 

28 Розповідні речення 
С. 62-64 
Впр. 126-
129 

29 Питальні речення. Засвоєння питальних слів. Вимова й написання слова дятел 
С.64-66 
Впр. 130-
134 

ЗО Вправи на інтонаційне виділення з речення слів, важливих для вираження думки 
С.66-68 
Впр. 135-
139 

31 Усний твір за ілюстрацією та запитаннями за її змістом. Робота над інтонацією 
розповідних і питальних речень 

С.68-69 
Впр. 140-
143 

32 Спонукальні речення 
С. 70-72 
Впр. 144-
148 

33 Урок розвитку зв'язного мовлення 

34 Узагальнення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення. Знак окли-
ку в кінці речень, що вимовляються з сильним почуттям 

С. 72-73 
Впр. 149-
153 



клас 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

35 Усна розповідь за ілюстрацією та планом на тему «3 днем народження!» Вимова 
й написання слова листопад 

С. 74-75 
Впр.154-
156 

36 Вправи на переконструювання речень, різних за метою висловлювання (розповід-
не у спонукальне і питальне та навпаки) 

С. 76-77 
Впр.157-
160 

37 Головні слова в реченні 
С. 77-79 
Впр.161-
166 

38 Визначення головних слів у реченні. Побудова речень за графічними схемами 
С.79-80 
Впр.167-
170 

39 Зв'язок слів у реченні за питаннями. 
Поширення речень за допомогою питань 

С.81-83 
Впр.171-
179 

40 Урок розвитку зв'язного мовлення 

41 Узагальнюючий урок за розділом «Речення» 
С.83-85 
Впр.180-
183 

Слово (36 год). Слова, які означають назви предметів 

42 Уявлення про слова - назви предметів. 
Вимова і написання слова портфель 

С.86-89 
Впр. 184-
189 

43 Розпізнавання слів - назв предметів за питаннями хто? що? 
С.89-91 
Впр.190-
195 

44 Змінювання іменників (без уживання терміна) за зразком: один — багато. 
Словниково-логічні вправи 

С.91-94 
Впр. 196-
200 

45 Змінювання іменників за зразком: один — багато. Вимова й написання слів ка-
лендар, ясен, черевики 

С.94-96 
Впр. 201-
205 

46 Удосконалення текстів шляхом зміни слів контекстними синонімами 
С.96-97 
Впр.206-
209 

47 Узагальнюючий урок про слова - назви предметів 
С. 98-99 
Впр.210-
213 

48 Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей 
С.100-101 
Впр. 214-
218 

49 Розповідь за серією малюнків «Друзі птахів» 
С.101-104 
Впр. 219-
223 

50 Велика буква у кличках тварин. Уживання великої букви у кличках тварин 
С.105-108 
Впр. 224-
232 



68 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

51 Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок 
С.108-109 
Впр. 233-
236 

52 Правила написання географічних назв 
С.109-111 
Впр. 237-
241 

53 Закріплення правила написання географічих назв 
С.111-113 
Впр. 242-
245 

54 Узагальнюючий урок за темою «Слова - назви предметів». Вимова і написання 
слова метро 

С.114-115 
Впр. 246-
251 

55 Закріплення знань і вмінь за темою 

Слова, які називають ознаки предметів 

56 Уявлення про слова, які виражають ознаки предметів. Вимова слова ознака 
С. 116-117 
Впр. 252-
256 

57 Зв'язок прикметників з іменниками. Побудова діалогу (робота в парах). 
Вимова й написання слова ґудзик 

С.118-119 
Впр. 257-
261 

58 Змінювання прикметників разом із іменниками за зразком: один — багато 
С.120-121 
Впр. 262-
265 

59 Урок розвитку зв'язного мовлення: переказ тексту-опису за ілюстрацією 
і планом 

С.121-122 
Впр. 266-
268 

60 Тренувальні вправи на добір ознак, характерних для окремих предметів. 
Робота над загадками 

С.123-124 
Впр. 269-
273 

61 Назви ознак, близькі і протилежні за значенням 
С.124-126 
Впр. 274-
279 

62 Контрольне списування 

63 Урок розвитку зв'язного мовлення 

64 Підсумковий урок за семестр. 
Перевірка уміння будувати діалог здійснюється протягом І семестру 

II семестр 

Слово (продовження). Слова, які називають дії предметів 

65 Уявлення про слова, що означають дії предметів С. 3-5 
Впр. 1 -5 

66 Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах С. 5 -7 
Впр. 6 -9 

67 Зв'язок дієслів з іменниками у формі однини й множини (без уживання термінів) С. 8-10 
Впр. 10-15 



клас 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

68 Робота над діалогом, насиченим дієсловами. Виразне читання С.10-12 
Впр.16-18 

69 Складання речень з дієсловами. Розповідь на тему «Як ми ліпили снігову бабу» С.12-13 
Впр. 19-21 

70 Спостереження за словами - назвами дій, близькими і протилежними за 
значенням 

С.14-16 
Впр.22-25 

71 Спостереження за багатозначними словами - назвами дій С.16-17 
Впр. 26-29 

72 Урок розвитку зв'язного мовлення. Розповідь за серією малюнків С.17-19 
Впр.30-32 

73 Узагальнюючий урок за темою «Слова - назви дій предметів» С.19-20 
Впр.33-36 

Службові слова в реченні 

74 Уявлення про службові слова та їх роль у реченні С.20-22 
Впр.37-40 

75 Спостереження за роллю службових слів у реченні С.22-23 
Впр.41-45 

76 Вправляння у доречному вживанні службових слів у реченнях С.24-25 
Впр.46-49 

77 Закріплення знань про службові слова 

Корінь слова. Спільнокореневі слова (7 год) 

78 Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова С.26-27 
Впр. 50-55 

79 Розпізнавання спільнокореневих слів, визначення в них спільної частини — 
кореня 

С.28-29 
Впр. 56-60 

80 Практичні вправи зі спільнокореневими словами С.30-31 
Впр. 61-65 

81 Урок розвитку зв'язного мовлення 

82 Добирання до слів - назв предметів спільнокореневих слів - назв дій та назв 
ознак 

С.31-33 
Впр. 66-71 

83 Розрізнення спільнокореневих слів та слів, близьких за значенням С.34-35 
Впр. 72-76 

84 Узагальнення знань і вмінь щодо кореня і спільнокореневих слів С. 36 

Звуки і букви (49 год) 

85 Звуки і букви. Алфавіт С.37-38 
Впр. 77-83 

86 Робота з алфавітом та орфографічним словником С. 39 
Впр. 84-87 

87 Голосні звуки та букви, що їх позначають С.39-41 
Впр. 88-92 

88 Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Спостереження за позначенням 
сполучення звуків [йо] 

С.41-43 
Впр. 93-98 



70 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

89 Урок розвитку зв'язного мовлення 

90 Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки 
С.44-46 
Впр. 99-
104 

91 Спостереження за роллю наголосу в словах. Визначення наголошених складів 
і звуків 

С.47-49 
Впр.105-
110 

92 Робота зі словами, наголос в яких треба запам'ятати 
С.49-50 
Впр.111-
114 

93 Узагальнюючий урок на тему «Наголос. Наголошені й ненаголошені голосні» 
С. 50-52 
Впр. 115-
119 

94 Ненаголошені голосні звуки [е], [и]. 
Спостереження за вимовою і написанням 

С.55-54 
Впр. 120-
124 

95 Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу 
С.55-56 
Впр. 125-
129 

96 Тренувальні вправи на перевірку ненаголошених голосних зміною форми та 
добиранням споріднених 

С.57-58 
Впр. 130-
134 

97 Урок розвитку зв'язного мовлення. 
Робота над текстом «Білі руки й чорні руки». Опис рук трудівниці (усно) 

С. 59-61 
Впр. 135-
140 

98 Опрацювання текстів зі словами з ненаголошеними [е], [и] 
С. 62-63 
Впр. 141-
145 

99 
Добирання спільнокореневих слів для перевірки ненаголошених голосних [е], [и]. 
Складання усної розповіді на тему «Рання весна» (за ілюстрацією та матеріалом 
у підручнику С. 64) 

С.64-65 
Впр. 146-
148 

100 Вимова й написання слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголо-
сом. Робота з орфографічним словником 

С.65-66 
Впр. 149-
152 

101 Узагальнюючий урок з теми «Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]» 
С.66-68 
Впр. 153-
157 

102 Повторення і закріплення вивченого. Перевірка аудіативних умінь (аудіювання) 
С.68-69 
Впр. 158-
161 

103 Приголосні звуки, позначення їх буквами. Закріплення алфавіту 
С. 70-71 
Впр. 162-
167 

104 Звук [ф], звукосполучення [хв] 
С. 71-73 
Впр. 168-
173 

105 Урок розвитку зв'язного мовлення 



2 клас 71 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

106 Звуки [дж], [дз], [дз] — вимова та позначення на письмі. Орфоепічні вправляння 
С. 73-75 
Впр.174-
178 

107 Звук [г], буква г. Зіставлення вимовляння звуків [г] — [ґ] 
С. 76-77 
Впр.179-
184 

108 Буква щ, її звукове значення 
С. 77-78 
Впр.186-
188 

109 Узагальнюючий урок про приголосні звуки С. 79 

110 Уявлення про дзвінкі і глухі парні приголосні звуки 
С.79-81 
Впр.189-
194 

111 Правило вимовляння дзвінких звуків в українській мові 
С.81-83 
Впр.195-
199 

112 Вправи на правильне вимовляння дзвінких звуків у кінці слова і складу 
С.83-86 
Впр. 200-
206 

113 Урок розвитку зв'язного мовлення 

114 Практичні вправи у вимовлянні й написанні слів з дзвінкими та глухими 
приголосними 

С. 86-88 
Впр.207-
211 

115 Контрольне списування 

116 Тверді й м'які приголосні звуки. Розрізнення парних твердих і м'яких звуків. 
М'який приголосний звук [й] 

С.89-91 
Впр. 212-
218 

117 Спостереження за твердими та м'якими приголосними в словах 
С.92-94 
Впр. 219-
223 

118 Позначення м'якості приголосних м'яким знаком (ь) 
С.94-95 
Впр. 224-
228 

119 Позначення м'якості приголосних перед [о]. Перенос слів з м'яким знаком 
С.96-98 
Впр. 229-
233 

120 Тренувальні вправи у написанні, звуко-буквеному аналізі слів з м'якими 
приголосними 

С.98-100 
Впр. 234-
239 

121 Урок розвитку зв'язного мовлення 

122 Вправляння у звуко-буквеному аналізі слів з м'якими приголосними 
С.100-102 
Впр. 240-
243 

123 Подовжені м'які приголосні звуки, позначення їх на письмі 
С.102-104 
Впр. 244-
248 



72 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника; 
№ вправи 

Дата 

124 Перенос слів із м'якими подовженими звуками 
С.104-106 
Впр. 249-
255 

125 Звуковий і звуко-буквений аналіз слів, вимова й написання слів з подовженими 
м'якими приголосними 

С.107-109 
Впр. 256-
259 

126 Вимова й написання слів, в яких уживається апостроф 
С.112-113 
Впр. 265-
270 

127 Тренувальні вправи у вимовлянні, читанні та написанні слів з апострофом 
С.113-115 
Впр. 271-
273 

128 Правило переносу слів з апострофом 
С.115-116 
Впр. 274-
278 

129 Урок розвитку зв'язного мовлення. 
Розповідь на тему: «9 Травня — День Перемоги» 

С.109-111 
Впр. 260-
264 

130 Диктант (перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь) 

131 Повторення та закріплення вивченого 
С.117-118 
Впр.279-
282 

132 Узагальнюючий урок з теми «Звуки і букви» 

Повторення вивченого за рік (8 год) 

133 Виконання комплексних вправ, які охоплюють усі розділи програми 
С.118-120 
Впр. 283-
286 

134 Повторення та закріплення вивченого 
С.120-122 
Впр. 287-
290 

135 Повторення та закріплення вивченого 
С.122-124 
Впр. 291-
296 

136 Повторення та закріплення вивченого 

137 Урок розвитку зв'язного мовлення 

138 Повторення та закріплення вивченого 
С.124-125 
Впр. 297-
299 

139 Узагальнюючий урок за рік 

140 Підсумковий урок за рік. 
Перевірка вміння будувати усний переказ перевіряється впродовж II семестру 



2 клас 73 

РОСІЙСЬКА МОВА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ І. Ф. ҐУДЗИК) 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

І семестр 

1 
Общность русского язика с украинским. Чтение и письмо слов с буквами, которме не различаются 
в русской и украинской графике: слова, которне пишутся по фонетическому принципу (так, как 
произносятся): дом, стол, урок и т. д. 

2 Диалогическая речь. Участники диалога. Ситуация общения. Цель общения. Правила поведения 
в диалоге. Зтикетньїе формули, используемьіе в диалогах 

3 
Слова, в которьіх ударному звуку [о] соответствует звук [а] в первом предударном слоге (пишется 
буква о): дом — дома; воду — вода. Сопоставление произношения слов в русском и украинском 
язьїках 

4 Аудирование. Поведение слушающего, вьіражающее интерес к словам говорящего. Восприятие на 
слух предложений, различньїх по цели вьісказьівания и интонации 

5 
Слова, в которьіх ударному звуку [а] после мягкого согласного соответствует звук [и] в первом 
предударном слоге (пишутся буквьі а, я): час — часьі, взять — взяла. Отдельньїе грамматические 
форми прошедшего времени глаголов (без употребления терминов): взять, брать и т. д. Развитие 
орфографической зоркости 

6 
Слова, в которьіх во всех безударньїх слогах, кроме первоначального предударного, вместо 
звуков [о], [а] произносится короткий нечеткий гласньїй, напоминающий звук [ьі] (пишется 
буква о или а): голова, пастушок, сахар, голос. Развитие орфографической зоркости 

7 
Слова, в которьіх перед гласньїми произносится звонкий согласньїй, а в конце слова и перед глу-
хим согласньїм — парньїй ему глухой (пишется одна и та же буква): сади — сад, слова — слов, 
трава — травьі. Развитие орфографической зоркости 

8 
Развитие письменной речи. Работа с книгой. Злементьі книги: об ложка (автор, название), коре-
шок, страница, рисунок. Видьі учебньїх материалов в учебнике (столбики слов, «живьіе букви», 
таблички, тексти, рисунки и др.) 

9 Слова с согласннми звуками [г], [г']. Сопоставление произношения слов в русском и украинском 
язьїках. Списнвание слов, предложений с прочитьіванием слов орфографически 

10 Слова с согласньїми звуками [ч'], [щ']. Написание сочетаний ча, ща; чу, щу. Сопоставление произ-
ношения слов в русском и украинском язнках 

11 Устная монологическая речь. Основньїе требования к устному вьісказьіванию. Чтение стихотворе-
ний наизусть. Вьіразительное декламирование 

12 Букви ьі, и, их звуковое значение. Чтение слов и сопоставление написання с украинским произно-
шением и написанием 

13 
Произношение и написание сочетаний жи, ши. Запись слов с буквосочетаниями жи, ши. Сопостав-
ление написання в русском язнке с украинским язнком. Скороговорки с использованием буквосо-
четаний жи, ши. Развитие орфографической зоркости 

14 Аудирование. Слушание — понимание более длинннх, чем в 1 классе, монологических и диалоги-
ческих внсказнваний, относящихся к разговорному стилю 



74 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

15 Буква з, ее звуковое значение и сопоставление слов в русском и украинском язьїках. Чтение 
и запись слов с буквой з, проверка написанного, сверка его с образцом 

16 Развитие письменной речи. Самостоятельние письменньїе вьісказьівания с опорой на 
вспомогательний материал — сочетания слов 

17 Буква е; обозначение звука [з] после мягкого согласного под ударением (бельш); звука [и] после 
мягкого согласного в слоге перед ударним (мелок) 

18 
Буква е; обозначение звука [йз] в начале слога под ударением (ест); звуков [йи] в начале первого 
предударного слога (моєму). Чтение, запись слов, сопоставление написання слов в русском язьіке 
с украинским язьїком. Составление и запись предложений с опорой на рисунок 

19 Устная монологическая речь. Устний пересказ текста-повествования с опорой на вспомогательнме 
слова 

20 
Произношение и написание сочетаний же, ше, це. Правильное произношение слов в русском, 
и украинском язьїках. Чтение предложений, вьіделение слов с же, ше, це. Подбор слов 
с противоположньїм значением: уже — шире, вьіше — ниже и т. д. Отдельньїе грамматические 
формьі частиц (без употребления терминов): вот, уже, только, неужели 

21 
Буква ь (мягкий знак) для указания на то, что букви я, ю, е, е после мягкого знака обозначают два 
звука: [й] + соответствующий гласний. Произношение и сопоставление слов в русском 
и украинском язиках (семья — сім'я; соловьи — солов'ї). Запись слов по образцу с видерживанием 
всех орфографических норм 

22 Чтение вслух. Бнстрое зрительное восприятие слов, состоящих из 2-4 букв 

23 
Буква -ь (твердий знак), используемая для указания на то, что букви я, ю, е, е после нее 
обозначают два звука. Произношение и сопоставление слов (подтьехал — під'їхав; сьем — з'їм 
и т. д.). Проверочная работа. Диалог 

24 Развитие письменной речи. Построение связних висказиваний на основе совместной работи над 
содержанием, с опорой на вспомогательнне слова — данное начало 

25 Диалогическая речь. Воспроизведение прослушанних диалогов. Зтикетние формули, 
используемие в диалогах 

26 Произношение, написание сочетаний пя, мя, бя, вя, пе, ме и т. п. Культура оформлення письмен-
ной работи. Проверочная работа. Диалог 

27 Чтение. Понимание фактического содержания, основной мисли, отдельних образних виражений 
текста — после предварительного обсуждения, с опорой на вспомогательнне слова 

28 Буква ц. Правило написання -ци, -ци. Сопоставление произношения слов в русском и украинском 
язиках. Запись слов для запоминания (циц, циган, цьіпленок, ципочки, цикнуть, куций) 

29 Техника письма. Письмо прописних и строчних букв, безотривное соединение 2-3 букв. 
Культура оформлення письменной работи. Проверочная работа. Диалог 

ЗО Аудирование. Слушание — понимание более длинннх, чем в 1 классе, монологических и диалоги-
ческих висказиваний, относящихся к художественному стилю 

31 Списнвание текста, письмо по памяти; проверка написанного. Зрительно-слуховой диктант. 
Проверочная работа. Аудирование 



2 клас 75 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

32 Развитие речи. Письменний пересказ текста 

33 Повторение и закрепление изученного материала 

34 Итоговьій урок за І семестр 

II семестр 

35 Текст. Содержание текста. Деление текста на части по содержанию. Чтение текста: сопоставление 
сказанного с реальним содержанием текста 

36 Заголовок текста, заголовки частей текста. Чтение текстов, подбор заголовков к тексту и к частим 
текста, указаними учителем 

37 Диалогическая речь. Составление диалогов с опорой на вспомогательнме материалм. Зтикетнме 
формулм, используемме в диалогах 

38 Связность текста. Отдельнме грамматические формм наречий, союзов (без употребления 
терминов) 

39 Средства связи предложений в тексте: слово он (она, оно, они), повтор слова. Предлоги с простран-
ственнмми значеннями: у, в, под, над, к, от, из, с (у партьі, в классе, из книги, с книгой) 

40 Развитие письменной речи. Изложение текста 

41 Предложение. Прописная буква в начале предложения. Знаки препинания в конце предложений. 
Развитие пунктуационной зоркости 

42 Аудирование. Слушание — понимание монологических и диалогических вмсказмваний, относя-
щихся к научно-художественному стилю 

43 Предложения, содержащие сообщения. Чтение предложений вслух интонационно правильно 

44 Предложения, содержащие вопрос. Чтение вслух предложений интонационно правильно 

45 Предложения, содержащие приказание. Чтение вслух предложений интонационно правильно 

46 Устная монологическая речь. Построение связного вьісказмвания (3-4 предложения) на основе 
совместной работьі над содержанием, язьїковмми средствами с опорой на вопросм, данное начало 

47 Предложения, содержащие просьбу или побуждение к действию. Чтение предложений вслух ин-
тонационно правильно 

48 Развитие письменной речи. Самостоятельное письменное вьісказмвание о том или ином собмтии 
в своей жизни (3-4 предложения) 

49 Обращение. Различие обращений в устной и письменной речи 

50 Диалогическая речь. Обобщенное содержание диалогов: сообщение — вопрос — ответ; вопрос — 
ответ — встречннй вопрос — ответ; предложение — отказ — ответ 

51 Значение слова. Тематические группн слов 

52 Аудирование. Опора на даннмй план вмсказмвания (2-3 пункта), помогающий различать в тексте 
составляющие его части 



76 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

53 Произношение слова, вопросьі к слову, соответствующие части речи, к которой оно относится. 
(Кто? Что? Какой? Что делает? Сколько? Как? Где? и др.) 

54 
Чтение текста, соотношение рисунка с текстом. Отдельнне грамматические формьі 
существительньїх (без употребления терминов), род которнх не совпадает в русском и украинском 
язьїках (собака, тополь) 

55 Отдельньїе грамматические форми существительньїх и прилагательннх (без употребления 
терминов) в форме творительного падежа множественного числа (синими глазами) 

56 Развитие письменной речи. Самостоятельньїе письменньїе вьісказьівания о своем отношении 
к прочитанному (3-4 предложения) 

57 Слог. Деление слова на слоги. Определение ударений в слове. Проверочная работа. Устний 
пересказ 

58 Устная монологическая речь. Построение связного вьісказьівания (2-3 предложения) с опорой на 
вспомогательнне слова 

59 Звуки слова. Цепочка звуков слова. Проверочная работа. Устннй пересказ 

60 Аудирование. Восприятие фактического содержания, общего тона вьісказьівания (грустно, весело) 

61 Гласнне звуки. Внделение гласних звуков в словах. Проверочная работа. Устний пересказ 

62 Согласние звуки. Произношение согласних звуков без призвука гласного. Проверочная работа. 
Устний пересказ 

63 Звонкие и глухие согласние звуки. Чтение слов, определение на слух звонких и глухих согласних 
звуков (с помощью учителя). Развитие орфографической зоркости 

64 Развитие письменной речи. Самостоятельние письменние висказивания о своем отношении 
к прослушанному (3-4 предложения) 

65 Твердие и мягкие согласние звуки. Чтение слов, определение на слух твердих и мягких 
согласних звуков (с помощью учителя) 

66 Аудирование. Восприятие на слух, понимание при беглом темпе речи слов длиной 4-6 звуков, 
в том числе различающихся 1 -2 звуками; словосочетаний, которне различаются предлогом и др. 

67 Букви русского алфавита. Звуковое значение букв (в сопоставлении с буквами украинского алфа-
вита). Прописная буква в именах людей, кличках животних, названиях городов, сел 

68 Перенос. Пеполное соответствие между правописанием и произношением слова. Развитие орфо-
графической зоркости. Проверочная работа. Аудирование 

69 Повторение и закрепление изученного материала. Проверочная работа. Язиковне умения 
и навики 

70 Итоговнй урок за II семестр 



2 клас 77 

ЧИТАННЯ 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ О. Я. САВЧЕНКО) 

№ 
з/п 

Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника 

Дата 

І семестр 

В рідній школі — рідне слово 
Наче вулик, наша школа 

1 Знайомство з підручником. Вступ до теми. Д. Павличко «Школа». А. Качан 
«Загадка-добавлянка». JI. Глібов «Бачити — не бачить». В. Фетисов «Хто чого 
вчиться» 

С. 5-8 

2 Які бувають школи? С. Жупанин «У лісовій музичній школі». В. Коломієць 
«Крокодилів урок». А. Костецький. «Головнапрофесія» 

С. 8-10 

3 Історії зі шкільного життя. 0. Будень «У новій школі». JI. Вахніна «Кордон». 
Г. Бойко, М. Чумарна. Скоромовки 

С.11-13 

4 Хитрощі не люблять совісті. В. Сухомлинський «Як Наталя в Лисиці хитринку 
купила»; «Чого ж ти вчора не шукав моїх окулярів?». Г. Бойко «Ділові розмови» 

С.14-17 

5 Веселе слово. М. Сингаївський «Синова розв'язка». «Про мене не написано»; 
«Секрет» (з народного). І. Січовик «Хто танцює гарно, діти?» М. Пригара «Тайна». 
В. Лучук, Б. Стельмах. Скоромовки (напам'ять) 

С.17-20 

6 І сила перед розумом никне. Н. Кулик «Ромасеве яблуко і Петрикова груша». 
«Сильніше за силу» (казка). Підсумок за темою 

С. 21-23 

7 Урок позакласного читання 

Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мово... 

8 Вступ до теми. Колискові пісеньки — перлинки української мови. Л. Забашта 
«Ріднамова». М. Сингаївський «Колисковапісня, колискова...», «Ой люлі, ой 
люлі...», «Тиха нічка теплесенька...», «Ходить котик по горі» (колискові пісні, 
записані М. Сингаївським) 

С. 24-26 

9 Пісні та ігри, рідні з дитинства. «Кукуріку, півнику» (українська дитяча пісень-
ка). «Добрий вечір, зайчику» (українська дитяча пісенька). Дитячі заклички (з на-
родного). «Ой, ходить Іванко» (дитяча народна гра) 

С.26-30 

10 Поетичні перлини. М. Рильський «Осінні настрої», «Ми збирали з сином...» 
В. Скомаровський «Лісоваколиска». Д. Павличко «Небесапрозорі» (напам'ять). 
Є. Гуцало «Лосі» 

С.30-32 

11 Про що розповідають слова? В. Сухомлинський «Я хочу сказати своє слово». 
Н. Кир'ян «Словенятко». А. Коваль «Словарозповідають». Л. Компанієць 
«Ковалівна» 

С.32-35 

12 Цікаві слова. 0. Пчілка «Журавель». А. М'ястківський «Неня». Д. Білоус 
«Звертання» 

С.36-39 

13 Ну що б, здавалося слова? В. Сухомлинський «Навіщо кажуть "спасибі"»? В'язка 
народних прислів'їв (напам'ять). Н. Забіла. Лічилки. Жменька загадок із твого 
класу 

С.39-42 

14 Урок позакласного читання 



78 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п 

Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника 

Дата 

15 Любіть свою мову, вивчайте, читайте. «Прощальний листопад» (за В. Скуратів-
ським). «Веселе слово», «Дві душі» (з народного). Г. Бойко «Ґава». «Обіцянка» 
(з народного) 

С. 43-45 

16 Мовні цікавинки. І. Січовик «На горі росте квасоля», «Я тягнув на гору віз», 
«Я зробила піну з мила». В. Плахотников «Під парканом». М. Хоросницька 
«Матусин заповіт» (напам'ять). Підсумок за темою 

С. 46-48 

Українські народні казки 

17 Вступ до теми. Звідки прийшло, туди й пішло. «Рукавичка» (українська народна 
казка) 

С. 49-52 

18 Казки маленькі, а розуму в них багато. «Вовк та козенята», «Лисиця та їжак» 
(українські народні казки) 

С. 53-55 

19 Хто багато читає, той багато знає. «Цап та баран» (українська народна казка) С.56-59 

20 Урок позакласного читання 

21 Поробиш усю роботу, то й поспиш в охоту. «Кіт і пес» (українська народна казка) С.59-60 

22 На чужу роботу дивитись — ситому не бути. «Півник і двоє мишенят» (україн-
ська народна казка). Загадки. Підсумок за темою 

С.60-64 

Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини 
Рідна домівка, рідна сім'я — тут виростає доля моя 

23 Вступ до теми. Погана та пташка, якій своє гніздо не миле. І. Гнатюк «Наша ха-
та». «Роде наш красний» (українська народна пісня). «В цьому дворку, як у вінку!» 
(з народного). «Дорогі гості» (українська народна пісня) 

С.65-69 

24 На сонці тепло — біля матері добре. В. Гринько «Сім», «Лічилка». С. Олійник 
«Таня усміхається». В. Лучук «Тільки мама». «Приховала» (з народного) 

С. 70-72 

25 У колі рідної сім'ї. В. Лучук «Кріп в окріп», «Скоромовка». 0. Орач «Вчуся 
у мами». П. Осадчук «Я навчаюся у тата». Є. Гуцало «Скоромовка». 
Г. Могильницька «Бабусина радість» 

С. 73-75 

26 Птицю пізнають за пір'ям, а людину — за справами. В. Осеєва «Сини». 0. Буцень 
«Помічниці» 

С. 76-78 

27 Урок позакласного читання 

28 Гарно грає, але танцювати неохота. А. Григорук «Той ще не музика, 
хто в дудку дме» 

С. 78-80 

29 Молодець проти овець. А. Григорук «Молодець проти овець». К. Перелісна 
«Вояка». Г. Бойко «Чому Тимко подряпаний». В. Скомаровський «Вагома 
причина». Підсумок за темою 

С.80-83 

Буду я природі другом 

ЗО Вступ до теми. Збережемо цей прекрасний світ. С. Жупанин «Буду я природі 
другом» (напам'ять). Г. Демченко «Калинка» (казка) 

С.84-87 

31 Весняні дива. М. Левицький «Скоромовка». В. Чухліб «Повінь» С.87-90 



2 клас 79 

№ 
з/п 

Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника 

Дата 

32 Буду я природі другом. JI. Костенко «Перекинута шпаківня». І. Сенченко «Жаль, та 
не дуже, плакала б, та не хочеться» 

С. 90-92 

33 Маленька праця краща за велике безділля. 0. Палійчук «Лічилка». А. М'яст-
ківський «Казка про яблуню». В. Скомаровський «Чому в зайця гарний зір» 

С. 93-95 

34 Урок позакласного читання 

35 Чи легко приносити радість іншим? В. Сухомлинський «Покинуте кошеня». А. Кос-
тецький «Хвостата мова». П. Кир'ян «Ми в цьому світі не самі». Підсумок за темою 

С.95-98 

Що таке Батьківщина 

36 Вступ до теми. Рідний край. А. Костецький «Батьківщина» (напам'ять). 
М. Чернявський «Рідний край». В. Сухомлинський «Дідоваколиска» 

С.99-101 

37 Як тебе не любити, Києве мій! Н. Забіла «Древній Київ». М. Познанська «Зацвіли 
каштани» 

С.101-103 

38 Хліб — усьому голова. В. Скуратівський «Калина». П. Тичина «Де не глянь — 
колоски». Т. Коломієць «Хліб» 

С.104-107 

39 Батьківщина — то найкращий край. «Український віночок» (за 0. Кириченко). 
Д. Павличко «Де найкраще місце на землі». Підсумок за темою 

С.107-110 

Ось прийшли морози — і зима настала 

40 Як починається зима. 0. Копиленко «Зима йде». В. Скомаровський «Казкові 
шати». 0. Сенатович «Веселий сніг». Н. Кир'ян «Зимові слова» 

С.111-115 

41 Урок позакласного читання 

42 Допоможемо тваринам взимку. Л. Левченко «Якщо допоможем». Л. Костенко 
«Синички на снігу». А. Качан «Крихта хліба» 

С.115-117 

43 Стоїть на узліссі ялинка моя, не зрубайте її. С. Посань «Ялинка». 0. Олесь 
«Ялинка» (напам'ять). Л. Глібов «Зимня пісенька» 

С.118-121 

44 Улюблені зимові свята українського народу. Ю. Набока «Новорічко» (казка). 
0. Воропай «Колядники», «Коляда». А. М'ястківський «На щастя, на здоров'я, на 
Новий рік!» 

С.121-125 

45 Улюблені зимові свята українського народу. «Колядин, колядин, а я в батька 
один» (з народного). «Щедрівочка щедрувала» (з народного). «Сію, сію, посіваю» 
(з народного) (напам'ять). Л. Повх «Колядники» 

С.125-129 

46 Підсумковий урок. В. Малишко «Веселий Новий рік». Підсумок за темою 

47 Урок позакласного читання 

II семестр 

Вірші українських письменників 

48 Вступ до теми. Поетичні картини зимової природи. Я. Щоголів «Зимовий 
ранок». М. Рильський «Зима». Л. Костенко «Пряля». В. Лучук «Кольорові 
пташки» 

С. 3 -7 



80 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п 

Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника 

Дата 

49 Вірші-діалоги. М. Підгірянка «Розмова про сонце». В. Марсюк «Рідна гора» С. 8-10 

50 Небилиці-небувалиці. М. Сингаївський «Що воно за диво?» П. Мовчан «Сіяв 
шпак». П. Воронько «Картина». А. Григорук «Переплутанка» 

С.10-12 

51 Цікаві розповіді про те, чого не буває. Т. Коломієць «Диваки», «Лічилка-
небувалиця». Г. Бойко «Скоромовка-небувалиця». «Приказка-небувалиця» 
(з народного) 

С.13-15 

52 Вірші-безконечники. 0. Пчілка «Безконечнапісенька». І. Світличний 
« Безконечник » 

С.15-16 

53 Вірші-загадки. Л. Глібов «Котилася тарілочка», «Хто доня?». 0. Сенатович «Бігли 
діти повз ялинку». Т. Коломієць «Загадка». Підсумок за темою 

С.17-20 

Оповідання 

54 Вступ до теми. Оповідання-роздуми. В. Сухомлинський «Як же все це було без ме-
не?», «По волосинці» 

С.21-24 

55 Урок позакласного читання 

56 Який екзамен витримав клас. В. Сухомлинський «Горбатенька дівчинка» С.25-26 

57 Совість у людині — головне. В. Нестайко «Руденький» С.26-27 

58 Життя дано на добрі справи. В. Струтинський «Сідайте, будь ласка» С.28-29 

59 Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. А. Григорук «Хочеш бути щасливим, не 
будь лінивим» 

С.30-31 

60 Вчимося природу любити. «Він живий!» (за В. Кавою). В. Довжик «Загадка». 
Підсумок за темою 

С. 31-34 

Сторінки для допитливих 

61 Чому світ такий цікавий? Вступ до теми. В. Сосюра «Сходить день і знову гасне». 
В. Сухомлинський «Як змінюється колір снігу» 

С.35-38 

62 Урок позакласного читання 

63 Таємниці природи. В. Струтинський «Таємниця». В. Скомаровський. «Сліди». 
В. Лучук «Скоромовки» 

С. 38-40 

64 Мудра книга природи. С. Носань «Мудра книга». Д. Павличко «Квітка». М. Чумар-
на «Чому?» 

С.41-43 

65 Читаємо енциклопедію. «Чому кішка так часто вмивається?» (з енциклопедії 
«Дітям про все на світі»). «Гав!» (з народного) 

С.44-45 

66 Чи знаєш ти? А. Григорук «Як "видоїти" хмару?» М. Підгірянка «Загадки» С.46-47 

67 Про музеї. «Державний музей іграшки» (за Л. Гладун) С.48-51 

68 Хочу все знати. Ю. Козинська «Що Іванко хоче знати?» Підсумок за темою С. 51-52 

69 Урок позакласного читання 



2 клас 81 

№ 
з/п 

Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника 

Дата 

Тарас Григорович Шевченко — великий народний поет і художник 

70 Вступ до теми. Знайомство з Кобзарем. Д. Красицький «Тарас Шевченко» С. 53-55 

71 Творчість Кобзаря. Т. Шевченко «Світає», «Встала й весна, чорну землю...», 
«Вранці» 

С. 55-56 

72 Творчість Кобзаря. Т. Шевченко «Зоре моя вечірняя...», «Зацвіла у лузі червона 
калина». Підсумок за темою 

С.57-58 

Ой весна, весна, днем красна... 

73 Вступ до теми. Весна у лісі. Н. Мовчан-Карпусь «Будить березень весну». «Ой 
весна, весна...» (українська народна пісня) (напам'ять). «Вийди, вийди, сонечко» 
(українська народна пісня). 0. Копиленко «Весна у лісі» 

С.59-62 

74 Весняні свята. JI. Костенко «Берізки по коліна у воді». «Гей, Великдень!» (з народ-
ного). «Писанки» (заО. Менем). К. Перелісна «Писанка» 

С.63-65 

75 Квіти — землі окраса. «Квіти — землі окраса» (за Ю. Смоличем). Г. Тарасенко «За-
гадки» 

С.66-67 

76 Урок позакласного читання 

77 Рослини навесні. 0. Орач «Скоромовка». П. Воронько «Липка». Г. Чубач «Я беру 
своє відерце» 

С.68-70 

78 Весняні місяці. 0. Копиленко «Найвеселіший місяць» С.70-71 

79 День матері. А. Костецький «Все починається з мами». Леся Українка «На зелено-
му горбочку» 

С.71-74 

Казки українських письменників 

80 Вступ до теми. Яке частування, таке і дякування. І. Франко «Лисичка і Жура-
вель». М. Підгірянка «Безкінечні казочки» 

С. 75-79 

81 Друзі пізнаються у біді. М. Трублаїні «Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку» С.79-81 

82 І найтониіий колосок має власний голосок. В. Каменчук «Як лиска голосок собі 
кувала». Л. Костенко «Бузиновий цар» 

С.82-85 

83 Урок позакласного читання 

84 Потрібно учиться — завжди пригодиться. Ю. Ярмиш «Зайчаткова казочка». Під-
сумок за темою 

С.86-90 

Казки народів Європи 

85 Вступ до теми. Тварини — герої казок. «Лисичка» (російська народна казка). 
«Легкий хліб» (білоруська народна казка) 

С.91-95 

86 Зробиш добро — не кайся; вдієш лихо — начувайся. «Виноградар і змія» (болгар-
ська народна казка) 

С.95-97 

87 Як виникла війна між тваринами. «Собаки, коти та миші» (чеська народна казка) С.98-99 

88 Добре вчити того, хто хоче все знати. «Сорочаче гніздо» (англійська народна 
казка) 

С.100-101 



82 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п 

Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника 

Дата 

89 Дружба — найдорожчий скарб. «Бременські музиканти» (німецька народна казка) С. 102-105 

90 Дружба — найдорожчий скарб. «Бременські музиканти» (німецька народна казка). 
Підсумок за темою 

С. 106-108 

91 Урок позакласного читання 

Я хочу сказати своє слово 

92 Вступ до теми. Де ховаються казки? О. Палійчук «Нумо швидше, коню». Т. Коло-
мієць «Задзвонив синенький дзвоник». В. Струтинський «Жива казка» 

С.109-113 

93 Створюємо рукописний журнал. Н. Забіла «Як я придумала перший вірш». Твор-
чий проект 

С.113-116 

94 Як стати поетом. П. Глазовий «Як Сергійко вчив клоуна Бобу складати вірші» С.116-119 

95 Фантазуємо. В. Коломієць «Ліс і лис». Н. Поклад «Поет». Г. Чубач «Що це?» 
Є. Горева «Якби у мене песик був» 

С.120-122 

96 Пригоди Незнайка та його друзів. М. Носов «Як Незнайко був музикантом» С.123-127 

97 Вчимося римувати слова. С. Жупанин «Підкажи словечко». Г. Малик «Що для 
чого треба?» А. Качан «Забавлянка». В. Сухомлинський «Синій світ» 

С.127-130 

98 Урок позакласного читання 

99 Сонячна пелюстка. «Сонячна пелюстка». Вірші учнів Софіївсько-Борщагівського 
загальноосвітнього навчального закладу, що в Київській області. Підсумок за 
темою 

С. 130-132 

У дружному колі 

100 Вступ до теми. Ігровий фольклор. «Перстенець» (дитяча народна гра). Г. Бойко 
«Ну й охочий брат мій Ігор...». А. Качан «По дорозі їхав віз...», «Грайте, грайте 
голосніше...» 

С.133-136 

101 Ігровий фольклор. С. Жупанин, В. Гринько, А. Камінчук, М. Людкевич «Лічилки» 
(напам'ять). А. Качан «Закличка», «Мирилка». Н. Мовчан-Карпусь «Біля дуба» 

С. 136-138 

102 Дитячі ігри — веселі і сумні. О. Буцень «Новий м'яч». В. Сухомлинський «Про що 
думала Марійка». А. М'ястківський «Паличка-стукалочка» 

С.138-141 

103 Добре і погано. М. Пономаренко «Суниці для Лесі» С.142-144 

104 У гомінкій компанії. Л. Повх «У горах». М. Рильський «Річка» (напам'ять). Підсу-
мок за темою 

С. 144-148 

105 Підсумковий урок за рік. Урок позакласного читання 

106 Підсумковий урок за рік 



2 клас 83 

МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. В. БОГДАНОВИЧА) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

І семестр 

Повторення матеріалу 

1 Десяток. Лічба в межах 20. Повторення таблиць додавання й віднімання чисел 2 і 3. 
Поняття «вартість монет». Розв'язування простих задач 

С. 3 -4 
№1-4 

2 
Утворення чисел другого десятка, їх назви. Лічба у межах 20. Повторення таблиць 
додавання й віднімання чисел 4 і 5. Задачі на знаходження суми. Складання задач 
за малюнками 

С. 4-6 
№ 5-15 

3 Сантиметр. Дециметр. Вимірювання довжини відрізків. Креслення відрізків С. 6 -7 
№ 16-24 

4 Назви компонентів дій додавання й віднімання. Таблиці додавання й віднімання 
чисел 6 і 7. Порівняння довжин відрізків. Доба і тиждень 

С. 7-8 
№ 25-33 

5 Переставна властивість додавання. Задачі на збільшення (зменшення) числа на 
кілька одиниць 

С.8-10 
№ 34-42 

6 Вартість. Одиниці вартості — гривня, копійка. Розв'язування прикладів і задач С.10-11 
№ 43-48 

7 Зв'язок додавання й віднімання. Вправи на засвоєння таблиць додавання й відні-
мання у межах 10. Задачі на знаходження суми та остачі 

С.11-12 
№ 49-57 

8 Додавання частинами. Повторення таблиць віднімання у межах 10. Складання 
задач на різницеве порівняння 

С.12-14 
№ 58-64 

9 Додавання частинами. Порівняння виразу і числа. Задачі на знаходження суми 
та остачі 

С.14-15 
№ 65-71 

10 
Рік і місяці. Письмова нумерація чисел 11-20. Записування чисел під диктовку. 
Додавання й віднімання виду 19 + 1 , 1 9 - 1 ; 1 9 - 9 , 1 0 - 1 0 . Складання 
й розв'язування задач 

С.15-16 
№ 72-80 

Таблиці додавання й віднімання чисел. Задачі на дві дії. Дужки 

11 Таблиці додавання й віднімання числа 2 з переходом через десяток. Вимірювання 
й креслення відрізків. Задачі на знаходження невідомого доданка 

С.17-18 
№ 81-88 

12 Таблиці додавання й віднімання числа 3 з переходом через десяток. Відрізки та 
ламані лінії. Довжина ламаної 

С.18-20 
№ 89-96 

13 Таблиці додавання й віднімання числа 4 з переходом через десяток. Вимірювання 
довжини ламаної лінії. Задачі на знаходження суми та остачі 

С.20-21 
№ 97-105 

14 Вирази зі змінною. Позначення змінної буквою. Розв'язування і порівняння про-
стих задач 

С.22-23 
№ 106-113 

15 Таблиці додавання й віднімання числа 5 з переходом через десяток. Вирази зі змін-
ною. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею 

С.23-24 
№ 121-122 

16 Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання й віднімання чисел 2-5. Много-
кутник та його елементи 

С.25-26 
№ 123-132 

17 Таблиці додавання й віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прості задачі, 
в яких використовується поняття «стільки ж» 

С.26-28 
№ 133-140 



84 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

18 
Таблиці додавання й віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання 
й розв'язування задач за схематичним записом їх умови. Знаходження невідомого 
доданка 

С.28-29 
№ 141-148 

19 
Вправи на засвоєння пройдених випадків додавання й віднімання. Задачі на знахо-
дження суми. Творча робота над задачею. (Розгляд двох задач, які мають спільну 
частину умови) 

С.29-30 
№ 149-155 

20 Таблиці додавання й віднімання числа 8 з переходом через десяток. Задачі на зна-
ходження невідомого зменшувального. Вимірювання довжини ламаної лінії 

С.31-32 
№ 156-163 

21 Задачі на дві дії (ознайомлення). 
Знаходження значень виразів з буквеними даними 

С.32-34 
№ 164-170 

22 Таблиці додавання й віднімання числа 9 з переходом через десяток. Периметр чоти-
рикутника. Розв'язування задач за даним планом 

С.34-36 
№ 171-177 

23 Розв'язування задач за планом. Вправи на засвоєння таблиць додавання 
й віднімання 

С.36-37 
№ 178-184 

24 Периметр трикутника. Розв'язування задач двома способами (ознайомлення) С.37-39 
№ 185-190 

25 Вирази з дужками. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Задачі на 
дві дії 

С. 39-41 
№ 191-198 

26 Знаходження значень виразів з дужками. Розв'язування задач на дві дії С.41-42 
№ 199-208 

27 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Нумерація чисел від 21 до 100 

28 Утворення і назви чисел від 21 до 39. Розв'язування складених задач С.43-44 
№ 209-218 

29 Утворення і назви чисел від 40 до 89. Знаходження значень виразів, що містять 
дужки. Розв'язування складених задач 

С.45-46 
№ 219-229 

ЗО Утворення і назви чисел від 90 до 100. Складання виразів на дві дії за текстовою 
умовою 

С.46-48 
№ 230-239 

31 Лічба десятками. Утворення чисел з десятків та одиниць. Творча робота над 
задачею 

С. 48-49 
№ 240-247 

32 Порівняння чисел і виразів із застосуванням знаків «більше», «менше». Санти-
метр, дециметр, метр. Вимірювання метром 

С. 49-51 
№ 248-255 

33 Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумераційній 
таблиці. Порівняння виразів і числа. Знаходження значень виразів на дві дії 

С.51-52 
№ 256-263 

34 Письмова нумерація; запис чисел у нумераційну таблицю. Таблиця чисел першої 
сотні. Визначення числа десятків у двоцифровому числі. Порівняння чисел 

С. 53-55 
№ 264-272 

35 Письмова нумерація: запис чисел під диктовку. Знаходження значень виразів та їх 
порівняння 

С. 55-56 
№ 273-279 

36 
Читання, запис і порівняння чисел. Одноцифрові і двоцифрові числа. Попереднє 
й наступне число до даного. Додавання й віднімання одиниці. Ознайомлення 
з гривнею 

С.56-57 
№ 280-289 

37 Випадки додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією. Кут. Кути 
многокутника. Творча робота над задачею 

С. 57-58 
№ 290-299 



2 клас 85 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

38 Закріплення випадків додавання й віднімання, пов'язаних з нумерацією чисел. 
Види кутів. Прямий кут. Задачі на знаходження третього доданка 

С. 58-59 
№ 300-306 

39 Додавання й віднімання розрядних чисел другого розряду (круглих десятків). 
Розв'язування простих і складених задач 

С. 60 
№ 307-314 

40 
Розв'язування прикладів і задач на додавання й віднімання круглих десятків. 
Задачі на знаходження третього доданка. Складання виразів за текстовою умовою. 
Творча робота над задачею 

С. 60-61 
№315-322 

41 Прямокутник. Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових 
значень буквених виразів. Календар. Час. Одиниці часу — доба, місяць, рік 

С.61-62 
№ 323-330 

42 Розв'язування задач на дві дії складанням виразу (ознайомлення). Повторення 
пройденого 

С. 63 
№ 331-334 

43 Година і хвилина. Знаходження числових значень буквених виразів. Задачі на зна-
ходження третього доданка 

С. 64 
№ 335-341 

44 Повторення й закріплення вивченого 

45 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Усне додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток 

46 Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Загальний 
випадок. Різні задачі на дві дії 

С.65-66 
№ 342-350 

47 
Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Задачі, які двічі 
містять відношення «на... більше» («менше»). Поняття «довжина» і «ширина» 
прямокутника 

С. 66-67 
№ 351-358 

48 
Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадку 
обчислень виду: 50 - ЗО, 54 + 3. Виконання учнями короткого запису задачі у 
зошиті. Порівняння довжин відрізків 

С. 67-68 
№ 359-366 

49 Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до обчислень виду: 
20 + 47;2 + 47. Розв'язування задач складанням виразу 

С. 68-69 
№ 367-374 

50 Квадрат. Периметр квадрата. Застосування різних способів знаходження суми дво-
цифрових чисел 

С. 69-70 
№ 375-382 

51 Числові вирази (термін). Складання задач за розв'язком С. 71 
№ 383-387 

52 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (загальний випадок) С. 72 
№ 388-392 

53 Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток (закріплення). Задачі на 
дві дії, в яких потрібно результат першої дії порівняти з одним із даних задачі 

С. 72-73 
№ 393-399 

54 Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел без переходу через 
десяток до обчислень виду: 79 - 40; 79 - 4. Складання задач за малюнками 

С.73-74 
№ 400-407 

55 Закріплення пройденого. Побудова квадрата на папері у клітинку. Знаходження 
периметра квадрата 

С.74-75 
№ 408-413 

56 Задачі на знаходження невідомого від'ємника. Закріплення пройденого С. 75-76 
№ 414-424 

57 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 



86 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел 

58 Письмове додавання двоцифрових чисел. Розв'язування простих і складених задач С. 77-78 
№ 425-430 

59 Письмове додавання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка. 
Творча робота над задачею 

С. 78-79 
№ 431-438 

60 Коротка форма коментування письмового додавання. Складання задач на дві дії за 
даним виразом. Творча робота над задачею 

С. 79 
№ 439-446 

61 Письмове віднімання двоцифрових чисел. Розв'язування складених задач С. 80 
№ 447-452 

62 Коротка форма коментування письмового віднімання двоцифрових чисел. 
Розв'язування простих і складених задач 

С.81-82 
№ 453-460 

63 Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Задачі на 
збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Вирази зі змінною 

С. 82-83 
№ 461-468 

64 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

65 Підсумковий урок за семестр 

II семестр 

Усне додавання й віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток 

66 Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток (загальний випадок). 
Розв'язування й порівняння простих і складених задач 

С. 85-86 
№ 478-487 

67 Застосування прийомів усного додавання двоцифрових чисел у процесі 
розв'язування задач і прикладів. Вирази зі змінною 

С.86-87 
№ 488-494 

68 Додавання виду 38 + 4. Розв'язування задач двома способами С. 87-88 
№ 495-503 

69 Додавання виду 76 + 4. Задачі на дві дії С. 88-89 
№504-511 

70 Додавання виду 38 + 52. Задача, яка включає рух назустріч один одному С.89-90 
№ 512-520 

71 Усне віднімання виду 40 - 8. Використання шкали лінійки для знаходження ре-
зультатів віднімання 

С.90-91 
№ 521-529 

72 Закріплення прийомів віднімання чисел виду 4 0 - 8 . Порівняння виразу і числа. 
Складання задач за даним виразом (складання задач за даним розв'язанням) 

С. 92 
№ 530-536 

73 Віднімання виду 5 3 - 8 . Творча робота над задачею С. 93 
№ 537-544 

75 Закріплення прийомів загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча 
робота над задачею 

С.95-96 
№ 555-559 

76 Віднімання виду 5 0 - 3 4 . Складання задачі за даним її розв'язанням С.96-97 
№ 560-567 

77 Усне та письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел (закріплення). Скла-
дання задач за коротким записом 

С.97-98 
№ 568-575 

78 Закріплення вивченого. Розв'язання прикладів і задач С.98-99 
№ 576-582 

79 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 



2 клас 87 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

Арифметичні дії множення й ділення 

80 Множення (ознайомлення). Знак множення. Заміна прикладів на додавання при-
кладами на множення і прикладів на множення прикладами на додавання 

С. 100-101 
№ 583-590 

81 Читання прикладів на множення. Назви компонентів та результату дії множення. 
Задачі на множення 

С.102-103 
№ 591-600 

82 Складання таблиць на множення числа 2. Задачі на множення С. 103-104 
№ 601-608 

83 Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. 
Розв'язування задач на множення 

С.105-106 
№609-617 

84 Знаходження значень виразів на дві дії рівного ступеня. Задачі на множення С. 106-107 
№ 618-628 

85 Задачі на дві дії різного ступеня. Знаходження значень виразів. Циліндр. Конус С. 107-108 
№ 629-635 

86 
Задачі на дві дії різного ступеня. 
Знаходження значень виразів на дві дії різного ступеня. Переставна властивість 
множення 

С.108-109 
№ 636-642 

87 Ділення (ознайомлення). Знак ділення. Назви компонентів та результату дії 
ділення 

С.109-110 
№ 643-649 

88 Зв'язок дій множення і ділення. Складання прикладів на ділення з прикладу на 
множення 

С.111-112 
№ 650-657 

89 Складання таблиці ділення на 2 С.112-113 
№ 658-633 

90 Застосування таблиці ділення на 2 для розв'язування задач на ділення на рівні час-
тини і ділення на вміщення. Порівняння задач на ділення 

С.113-114 
№ 664-669 

91 Назви чисел при діленні. Прості та складені задачі на застосування дії ділення С.114-115 
№ 670-679 

92 Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 2 С.116-117 
№ 680-689 

93 Складання виразів з дужками. Розв'язування задач за планом С.117-118 
№ 690-697 

94 Складання таблиці множення числа 3. Пояснення даного розв'язання задачі С.118-119 
№ 698-705 

95 Вправи і задачі на застосування й заучування таблиці множення числа 3. Розгляд 
задачі у різному її формулюванні 

С.119-120 
№ 707-714 

96 Коло і круг. Центр і радіус. Розв'язування прикладів і задач на пройдені випадки 
арифметичних дій. Порівняння задачі на множення і задачі на додавання 

С.120-122 
№ 715-722 

97 Вирази з дужками на дії різного ступеня. Вправи на заучування таблиці множення 
числа 3. Пояснення даного розв'язання задачі. Розв'язування задач за планом 

С.122-123 
№ 723-729 

98 Складання виразів з дужками за текстовим формулюванням. Взаємозв'язок дій 
множення та ділення (повторення). Творча робота над задачею 

С.123-124 
№ 730-737 

99 Самостійна робота. Повторення й закріплення вивченого 

100 Розв'язування прикладів і задач на дві дії різного ступеня. Творча робота над 
задачею 

С. 124-125 
№ 738-745 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
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101 Складання таблиці ділення на 3 С.126-127 
№ 749-754 

102 Розв'язування прикладів і задач на застосування таблиці ділення на 3. 
Розв'язування й порівняння задач на ділення на рівні частини та на вміщення 

С. 127 
№ 755-761 

103 
Розв'язування прикладів і задач на пройдені випадки арифметичних дій. Вирази на 
2 і 3 дії, знаходження їхніх значень. Робота над математичними термінами. Творча 
робота над задачею 

С.128-129 
№ 762-771 

104 Розв'язування задач на дві дії різних ступенів. Знаходження значень буквених 
виразів 

С.129-130 
№ 772-779 

105 
Повторення таблиць множення чисел 2 і 3. 
Складання задач за даним виразом. 
Розв'язування задач на ділення 

С.130-131 
№ 780-787 

106 Повторення таблиці ділення на 3. Розв'язування задач на ділення на три дії за 
даним планом 

С.131-132 
№ 788-796 

107 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

108 Складання таблиці множення числа 4 С.132-133 
№ 797-804 

109 Вправи і задачі на застосування і заучування таблиці множення числа 4. Творча 
робота над задачею 

С.133-134 
№ 805-812 

110 Засвоєння таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які включають знаходжен-
ня зменшуваного. Зв'язок множення й ділення 

С.135-136 
№ 813-818 

111 Складання таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень 
виразів і розв'язування задач 

С.136-137 
№ 819-827 

112 Засвоєння таблиці ділення на 4. Знаходження значень виразів з буквеними компо-
нентами. Знаходження сторони квадрата за даним периметром 

С.137-138 
№ 828-834 

113 Засвоєння таблиці множення числа 4 і ділення на 4. Розв'язування задач на дві дії 
різних ступенів. Складання задачі за її розв'язанням 

С. 138 
№ 835-842 

114 Половина, третина, чверть, п'ята частина числа (ознайомлення). Дії з іменованими 
числами 

С.139-140 
№ 843-852 

115 
Складання таблиці множення числа 5. Застосування таблиці для знаходження 
значень виразів і розв'язування задач. Знаходження значень виразів, в яких одна 
і та сама буква зустрічається двічі 

С.140-142 
№ 853-863 

116 Розв'язування задач, що включають збільшення або зменшення числа в кілька ра-
зів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5 

С.142-144 
№ 864-873 

117 
Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач на 
збільшення та зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення із задачею на дві дії, 
яка включає зменшення числа у кілька разів 

С.144-145 
№ 874-879 

118 Таблиці ділення на 5. Прості і складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі 
на дві дії, які включають збільшення або зменшення в кілька разів 

С. 145-146 
№ 880-888 

119 Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які 
включають збільшення або зменшення суми в кілька разів 

С.146-147 
№ 889-896 

120 Порядок виконання дій одного ступеня і різних ступенів С.147-148 
№ 897-903 
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121 Застосування порядку виконання арифметичних дій. Задачі на дві дії, які вміщу-
ють збільшення (зменшення) числа в кілька разів 

С. 148-149 
№ 904-914 

122 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Повторення в кінці року 

123 Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання й віднімання, 
пов'язані з нумерацією 

С.150-151 
№915-921 

124 Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. 
Розв'язування задачі на три дії 

С. 151 
№ 922-926 

125 Додавання й віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток (табличні 
випадки) 

С. 152 
№ 927-932 

126 Додавання й віднімання виду: 57 + 3; 30 - 4 С.152-153 
№ 933-940 

127 Додавання й віднімання виду: 47 + 8; 62 - 5 С. 153-154 
№ 941-947 

128 Перевірка дій додавання, віднімання. Письмове додавання й віднімання 
двоцифрових чисел 

С.154-155 
№ 948-954 

129 Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання задач за 
виразом 

С. 155-156 
№ 955-959 

130 Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд С. 156 
№ 960-965 

131 Таблиці множення й ділення на 2. 
Розв'язування задач 

С. 157 
№ 966-972 

132 Таблиці множення й ділення на 3. Розв'язування задач С.157-158 
№ 973-978 

133 Таблиці множення й ділення на 4. Розв'язування задач С. 157 
№ 966-972 

134 Таблиці множення й ділення на 5. Розв'язування задач С.157-158 
№ 973-978 

135 Частини. Зв'язок ділення й множення. Розв'язування задач С.158-159 
№ 979-987 

136 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

137 Повторення й закріплення вивченого 

138 Повторення й закріплення вивченого 

139 Повторення й закріплення вивченого 

140 Підсумковий урок за рік 



90 Календарне планування. 1-4 класи 

МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Л. П. КОЧИНОЇ, Н. П. ЛИСТОПАД) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

І семестр 

Повторення матеріалу, вивченого в 1 класі 

1 Усна нумерація чисел у межах 20. Розв'язування прикладів і задач у межах 10 С. 3 -6 
№1-6 

2 Числа 1-10. Таблиці додавання й віднімання числа 1. Утворення наступного 
й попереднього чисел. Число нуль 

С. 4 -5 
№ 7-13 

3 Порівняння чисел у межах 10. Наступне й попереднє число. Логічні задачі С. 6 -7 
№ 14-21 

4 Додавання й віднімання в межах 10. Порівняння чисел у межах 10. Додавання 
й віднімання по одиниці 

С. 8 -9 
№ 22-27 

5 Назви чисел при додаванні й відніманні. Складання прикладів за даними схема-
ми. Зв'язок дії додавання й віднімання 

С. 10 
№ 28-32 

6 
Розв'язування простих задач на знаходження суми та остачі. Складання запитань 
до задач. Частини задачі. Виділення опорних слів у задачі. Складання задач за 
малюнками 

С. 11 
№ 33-35 

7 Складання задач за малюнками, схемами. Порівняння умов задач. Творча робота 
над задачею 

С. 12 
№ 36-37 

8 Розв'язування задач на додавання й віднімання. Задачі на порівняння. 
Складання задач за малюнками 

С. 13 
№ 38-39 

9 
Числа 11-20. Визначення кількості десятків та одиниць у числах другого 
десятка. Додавання й віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Збільшення 
й зменшення чисел на 1. Логічні задачі 

С.14-15 
№ 40-47 

Лічба в межах 100. Додавання й віднімання чисел з переходом через десяток у межах 20 

10 Про що ти дізнаєшся? Ознайомлення з темою С. 16 
№ 1-4 

11 Лічба десятками. Додавання й віднімання частинами. Додавання чисел 
до 9 з переходом через десяток. Розв'язування задач 

12 Лічба десятками. Склад чисел 2-10. Додавання чисел до 8 з переходом через 
десяток. Розв'язування задач 

С.18-20 
№ 9-14 

13 Лічба від 20 до ЗО. Додавання чисел до 7 з переходом через десяток. 
Розв'язування задач на різницеве порівняння. Розпізнавання геометричних фігур 

С.20-21 
№ 15-23 

14 Лічба від ЗО до 40. Додавання чисел до 6 з переходом через десяток. Задачі на 
різницеве порівняння 

С.22-23 
№ 24-31 

15 
Назви чисел від 40 до 50. Лічба десятками. Повторення додавання одноцифрових 
чисел з переходом через десяток. Розпізнавання геометричних фігур. Ламані лінії 
і відрізки. Довжина ламаної 

С.23-24 
№ 32-40 

16 Повторення й закріплення вивченого. 
Розв'язування задач вивчених видів 

17 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

18 Назви чисел від 50 до 60. Різні способи віднімання одноцифрових чисел з перехо-
дом через десяток. Ламані лінії. Творча робота над задачею 

С.25-26 
№ 41-45 
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19 Складання й розв'язування задач на знаходження суми (на задану дію) С. 26 
№ 46-47 

20 Назви чисел від 60 до 70. Різні способи віднімання чисел від 11. Розв'язування за-
дач за схемою та опорними словами. Розпізнавання геометричних фігур. Квадрат 

С.27-28 
№ 48-52 

21 Назви чисел від 70 до 80. Різні способи віднімання чисел від 12. Прості задачі на 
віднімання (загальна схема). Розпізнавання геометричних фігур. Прямокутник 

С.29-30 
№ 53-59 

22 Назви чисел від 80 до 90. Віднімання чисел від 13. Визначення опорних слів 
у задачі. Розпізнавання геометричних фігур 

С.31-32 
№ 60-64 

23 Віднімання чисел від 14. Визначення опорних слів у задачі. Розпізнавання геоме-
тричних фігур. Многокутник 

С.32-33 
№ 65-70 

24 Назви чисел від 90 до 100. Віднімання чисел від 15. Творча робота над задачею. 
Розпізнавання геометричних фігур 

С. 33 
№ 71-75 

25 
Віднімання чисел від 16. Складання й розв'язування задач з пропущеними 
даними. 
Розпізнавання геометричних фігур 

С. 34 
№ 76-81 

26 Віднімання чисел від 17. Порівняння умови, запитання та розв'язку задач. 
Розпізнавання геометричних фігур 

С.35-36 
№ 82-87 

27 Повторення додавання й віднімання з переходом через десяток. Складання та 
розв'язування подібних задач. Розпізнавання геометричних фігур 

С.36-37 
№ 88-91 

28 Складання задач за малюнком. Доповнення умови задачі за питаннями. 
Складання задач за умовою та питаннями. Розпізнавання геометричних фігур 

С.37-38 
№ 92-98 

29 
Вправи на засвоєння таблиць додавання й віднімання. Порівняння умови, 
запитання та розв'язку задач. Складання подібних задач. Розпізнавання 
геометричних фігур 

С.39-40 
№ 99-103 

ЗО Повторення й закріплення вивченого з теми 

31 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Нумерація чисел 21—100 

32 Про що ти дізнаєшся? Ознайомлення з темою С. 41 
№ 1-4 

33 Лічба десятками. Утворення чисел з десятків та одиниць. Прямі та обернені 
задачі 

С.42-43 
№5-9 

34 
Письмова нумерація чисел першої сотні: читання чисел, записаних у нумерацій-
ній таблиці. Розв'язування прикладів зручним способом. Запис і складання задач 
за схемою. Задачі на знаходження невідомого доданка 

С.43-45 
№ 10-15 

35 Дециметр. Креслення й вимірювання відрізків. Розв'язування прикладів і задач С.45-46 
№ 16-21 

36 Метр. Вимірювання метром. Розв'язування задач з одиницями довжини С.46-48 
№ 22-27 

37 Повторення вивченого. Складання й розв'язування задач з одиницями довжини С. 48 
№ 28-32 

38 Додавання й віднімання круглих десятків. Складання таблиць для короткого 
запису задачі 

С.49-50 
№ 33-38 

39 
Читання, запис і порівняння чисел від 10 до 29. Попереднє і наступне число до 
даного. Додавання й віднімання 1. Складання й розв'язування задач за схемами. 
Творча робота над задачею 

С.50-51 
№ 39-44 
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40 
Читання, запис і порівняння чисел від 20 до 49. Випадки додавання й віднімання, 
пов'язані з нумерацією. Зв'язок додавання й віднімання. Знаходження 
невідомого доданка. Складання й розв'язування задач за схемами. Розпізнавання 
геометричних фігур 

С.51-53 
№ 45-54 

41 Різні способи додавання. Знаходження невідомого доданка. Порівняння та 
розв'язування задач 

С.53-54 
№ 55-61 

42 
Читання, запис, порівняння чисел від ЗО до 59. Випадки додавання й віднімання, 
пов'язані з нумерацією. Різні способи віднімання. Задачі на знаходження змен-
шуваного, різниці. Розпізнавання геометричних фігур 

С.55-57 
№ 62-69 

43 
Читання, запис, порівняння чисел від 50 до 79. Знаходження значень виразів 
з дужками. Знаходження невідомого від'ємника. Розв'язування задач на знахо-
дження невідомого від'ємника. Розпізнавання геометричних фігур 

С.57-58 
№ 70-76 

44 Читання, запис, порівняння чисел від 70 до 99. Визначення числа десятків та оди-
ниць у двоцифровому числі. Складання задач на задану дію і тему 

С.59-60 
№ 77-83 

45 Письмова нумерація чисел першої сотні. Знаходження значень виразів на дві дії. 
Відрізок. Креслення відрізків заданої довжини 

С. 60-61 
№ 84-92 

46 Назви двоцифрових чисел (повторення). Перетворення одиниць довжини. Логічні 
задачі 

С.61-62 
№ 93-102 

47 Логічні задачі. Повторення й закріплення вивченого С. 63 
№ 103-104 

48 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток 

49 Про що ти дізнаєшся? Ознайомлення з темою С. 64 
№1-3 

50 Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Загаль-
ний випадок. Ознайомлення зі складеною задачею 

С.65-66 
№4-8 

51 
Застосування загального правила додавання й віднімання двоцифрових чисел до 
випадку обчислень виду: 56 + 30; 56 - 30. Складання, розв'язування й порівняння 
простих і складених задач 

С.66-67 
№ 9-14 

52 Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. 
Складання складеної задачі за малюнком 

С. 67-68 
№ 15-18 

53 Творча робота над задачами. Складання й розв'язування обернених задач С. 68-69 
№ 19-22 

54 
Застосування загального правила додавання й віднімання двоцифрових чисел до 
обчислень виду: 33 + 2; 35 - 2. Розв'язування задач. 
Креслення й розпізнавання геометричних фігур 

С.69-70 
№ 23-27 

55 Закріплення вивченого. Відрізок і промінь. Розв'язування задач С. 71 
№ 28-33 

56 Творча робота над задачами С. 72 
№ 34-38 

57 Одиниці часу. Тиждень. Назва днів тижня. Розв'язування задач С. 73 
№ 39-42 

58 Доба, тиждень. Розв'язування прикладів і задач С. 74 
№ 43-47 

59 Місяць. Складання та розв'язування прикладів і задач С. 75 
№ 48-52 
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60 Одиниці часу. Рік. Розв'язування простих і складених задач із пропущеними 
даними 

С. 76 
№ 53-58 

61 Творча робота над задачами С. 77 
№ 59-61 

62 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

63 Повторення вивченого. Логічні задачі С. 78 
№ 62-63 

64 Підсумковий урок за семестр 

II семестр 

Усні випадки додавання й віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток 

65 Про що ти дізнаєшся? Ознайомлення з темою С. 79 
№1-3 

66 Додавання виду 46 - 4. Задачі на дві дії. Побудова відрізків С.80-81 
№ 4-12 

67 Додавання двоцифрових чисел виду 35 + 25. Вирази на дві дії. Розв'язування про-
стих і складених задач 

С.81-82 
№ 13-17 

68 Додавання виду 27 + 5. Знаходження невідомого зменшуваного. Задачі на дві дії С.82-83 
№ 18-23 

69 Додавання двоцифрових чисел виду 34 + 18. Кути. Види кутів С. 83-84 
№ 24-31 

70 Віднімання виду 4 0 - 2 . Перетворення складеної задачі на просту С.84-85 
№ 32-36 

71 
Віднімання двоцифрових чисел виду 70 -26 . 
Перетворення складеної задачі на просту. 
Назви геометричних фігур. Циліндр, конус 

С.85-86 
№ 38-41 

72 Віднімання двоцифрових чисел виду 56 - 26; 71 -21 . Вирази на дві дії. 
Складання й розв'язування задач за планом і відповіддю 

С. 86 
№ 42-46 

73 Віднімання виду 56 - 9. Складання й розв'язування обернених задач. Складання 
задач за виразами 

С. 87-88 
№ 47-53 

74 Віднімання двоцифрових чисел виду 47 - 19. Кути. Види кутів. Творча робота над 
задачею 

С.89-90 
№ 54-59 

75 Повторення вивченого. Складання й розв'язування задач на порівняння, на збіль-
шення (зменшення) числа на кілька одиниць 

С.90-91 
№ 60-65 

76 Повторення усних випадків додавання й віднімання С. 91-92 
№ 66-70 

77 Віднімання двоцифрових чисел. Задачі на дві дії. Перетворення. Прямокутник. 
Складання й розв'язування задач за схемами, малюнками, з невідомими даними 

С.92-94 
№ 71-75 

78 
Вартість. Одиниці вартості — гривня, копійка. 
Порівняння задач за коротким записом. 
Складання обернених задач. Прямокутники 

С.94-95 
№ 76-83 

79 Закріплення вивченого. Розв'язування задач за планом С. 96 
№ 84-86 



94 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

80 Закріплення вивченого. Логічні задачі С. 97 
№ 87-89 

81 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел 

82 Про що ти дізнаєшся? Ознайомлення з темою С. 98 
№ 1-4 

83 Письмове додавання двоцифрових чисел. 
Складання обернених задач. Вирази зі змінними 

С.99-100 
№ 5-12 

84 Письмове віднімання двоцифрових чисел. Буквені вирази С.100-102 
№ 13-21 

85 Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Вирази зі змінними. 
Характеристика трикутника. Творча робота над задачею 

С.102-103 
№ 22-29 

86 Письмове додавання двоцифрових чисел виду 54 + 38. Складання з 2-х простих 
задач складеної. Кути трикутника 

С.103-105 
№ 30-35 

87 Письмове додавання двоцифрових чисел виду 54 + 26. Виділення опорних слів 
у складеній задачі. Вирази зі змінною 

С.105-106 
№ 36-44 

88 Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 70 -25 . Розв'язування складених 
задач за даним виразом. Вимірювання сторін трикутника. Прямий кут 

С.106-107 
№ 47-51 

89 Письмове віднімання виду 100 - 72. Складання виразів за схемами. Складання 
з 2-х простих задач складеної 

С.108-109 
№ 52-59 

90 Периметр трикутника. Розв'язування прикладів і задач С.109-110 
№ 60-64 

91 Письмове віднімання двоцифрових чисел виду 63 - 47. Розв'язування задач за 
коротким записом 

С.111-112 
№ 65-71 

92 Повторення вивченого. Зміна та розв'язування задачі за схемою. Утворення пра-
вильних тверджень 

С.112-113 
№ 72-77 

93 
Повторення вивченого. Складання обернених задач. Многокутник та його 
елементи. 
Знаходження прямих кутів у многокутників 

С.113-114 
№ 78-83 

94 Порівняння виразів. Повторення й закріплення вивчених математичних правил. 
Додавання та віднімання з перевіркою 

С.114-115 
№ 84-88 

95 Повторення математичних правил. Розв'язування прикладів і задач за схемами. 
Подібні задачі. Кути 

С.115-116 
№ 89-96 

96 Периметр прямокутника, чотирикутника, квадрата С.117-118 
№ 97-101 

97 Розв'язування задач на рух. Перетворення іменованих чисел. Складання виразу 
до задач 

С.118-119 
№ 102-110 

98 Коло. Круг. Центр і радіус. Креслення кіл циркулем С. 120 
№ 111-116 

99 
Складання прикладів за таблицями. 
Складання задач за опорними словами. 
Правильні та неправильні твердження 

С. 121 
№ 117-122 

100 Повторення й закріплення вивченого. Розв'язування логічних, цікавих задач С. 122 
№ 123-127 

101 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 



2 клас 95 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

Множення й ділення 

102 Про що ти дізнаєшся? Ознайомлення з темою С. 123 
№1-3 

103 Множення (ознайомлення). Знак множення. Заміна прикладів на додавання при-
кладами на множення. Складання задач за коротким записом 

С.124-125 
№ 4-10 

104 Назви компонентів та результату дії множення. Заміна прикладів на множення 
прикладами на додавання й навпаки 

С.126-127 
№11-19 

105 Переставна властивість множення. Задачі на множення. Порівняння виразів С.127-128 
№ 20-27 

106 Ділення (ознайомлення). Знак ділення. Задачі на ділення. Розв'язування 
складених задач 

С.129-130 
№ 28-32 

107 Назви компонентів та результату дії ділення. Розв'язування складених задач на 
дві дії різних ступенів 

С.130-131 
№ 33-39 

108 Прості задачі на множення й ділення. Зв'язок дій множення й ділення. 
Творча робота над задачею 

С.131-132 
№ 40-45 

109 Розв'язування задач на рівні частини і на вміщення. Вирази на дії різних 
ступенів. Складання задач на дві дії 

С. 133 
№ 46-50 

110 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

Таблиці множення й ділення 

111 Таблиці множення й ділення. Розв'язування задач. Письмове віднімання двоциф-
рових чисел (повторення) 

С.134-135 
№ 51-54 

112 Таблиці множення й ділення на 2. Задачі на множення й ділення С.135-136 
№ 55-60 

113 Таблиці множення й ділення на 3. Розв'язування задач на множення. Вирази 
зі змінною 

С.136-137 
№ 61-66 

114 Вирази з дужками і без дужок на дії різного ступеня С.137-138 
№ 67-71 

115 Задачі на множення. Розв'язування складених задач С.138-139 
№ 72-74 

116 Повторення вивченого. Утворення з двох простих задач складеної. Заміна мно-
ження додаванням 

С.139-140 
№ 75-79 

117 Маса. Кілограм. Розв'язування складених задач на дві дії різного ступеня С.141-142 
№ 80-86 

118 
Заміна множення додаванням. Задачі на знаходження суми і різниці двох 
добутків. 
Складання прикладів за схемами 

С.141-143 
№ 87-90 

119 Заміна множення додаванням. Складання виразів за схемами. Розв'язування 
складених задач на порівняння і знаходження суми двох добутків 

С.143-144 
№ 91-95 

120 
Ємність. Літр. Складання й розв'язування задач за малюнками. Повторення таб-
лиці множення й ділення на 2 і 3. Розпізнавання геометричних фігур. Многокут-
ник та його елементи 

С.144-146 
№ 96-106 

121 
Повторення множення й ділення на 2 і 3. Вирази зі змінною. Збільшення (змен-
шення) числа на кілька одиниць, у кілька разів. Складання й розв'язування задач 
за коротким записом і схемою 

С. 146-149 
№ 107-117 



96 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
№ завдання 

Дата 

122 Заміна множення додаванням. Зв'язок множення й ділення. Знаходження невідо-
мого множника. Обернені задачі. Складання виразів за схемами 

С.149-150 
№ 118-123 

123 
Повторення ділення й множення на 2 і 3. 
Знаходження невідомого множника, дільника. 
Вирази зі змінною. Розв'язування задач на ділення й множення. Творча робота 
над задачами 

С. 150-153 
№ 124-138 

124 Складання таблиці множення й ділення числа 4. Вправи і задачі на застосування 
та заучування таблиці множення числа 4 

125 Засвоєння таблиці множення числа 4. Задачі на дві дії, які включають знахо-
дження зменшуваного. Зв'язок множення й ділення 

126 Засвоєння таблиці ділення на 4. Застосування таблиці для знаходження значень 
виразів і розв'язування задач 

127 Засвоєння таблиць множення числа 4 і ділення на 4. Розв'язування задач на дві 
дії різних ступенів. Складання задачі за її розв'язанням 

128 
Складання таблиці множення й ділення числа 5. Застосування таблиці для знахо-
дження значень виразів і розв'язування задач. Знаходження значень виразів, 
в яких одна і та сама буква зустрічається двічі 

129 Розв'язування задач, які включають збільшення або зменшення числа в кілька 
разів. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 5 

130 
Вправи на закріплення таблиці множення числа 5. Розв'язування простих задач 
на збільшення та зменшення числа в кілька разів. Ознайомлення із задачею на дві 
дії, яка включає зменшення числа у кілька разів 

131 
Вправи на засвоєння таблиці ділення на 5. 
Прості й складені задачі, які включають ділення на 5. Задачі на дві дії, які вклю-
чають збільшення або зменшення числа в кілька разів 

132 Знаходження значень виразів, які включають ділення на 5. Складені задачі, які 
включають збільшення або зменшення суми в кілька разів 

133 Повторення таблиць множення й ділення на 2-5. Перетворення. Вирази на дві та 
три дії, знаходження їх значень 

С.153-154 
№ 139-143 

134 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тестування, усне опитування) 

135 Складання виразів за схемами. Порівняння виразів. Розв'язування простих 
і складених задач 

С.154-155 
№ 144-147 

136 Розв'язування й порівняння виразів на дві та три дії. Складання з двох простих 
задач складеної 

С.155-156 
№ 148-154 

137 Творча робота над задачами С. 157 
№ 155-160 

138 Задачі-казки. Логічні задачі С. 158 
№ 161-163 

139 Що вивчатимемо у 3 класі? С. 159 

140 Підсумковий урок за рік 



клас 

Я І УКРАЇНА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Н. М. БІБІК, Н. С. КОВАЛЬ) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Про тебе самого (4 год) 

1 Людина — частина живої природи. Народження людини та її розвиток. Необхідні 
умови для життя людини. Неповторність кожної людини 

2 Учись учитися. Правила для учнів. Колективне вироблення правил для учнів (пра-
вила співпраці, гри, участі в громадських справах) 

3 Про охайність. Про трудолюбивих і лінивих. Українські народні казки про ці риси 
характеру 

4 Практична робота. Підготовка виставки власних досягнень «Я сам» 

Родина, рідня, рід (4 год) 

5 Про родовід. Старовинні речі свого роду. З'ясування імен свого роду. Взаємні 
обов'язки батьків і дітей 

6 Професії батьків. Важливість їх праці для інших. Традиційна сімейна мораль 
українців 

7 Збереження національних особливостей у сучасному побуті, в одязі, в їжі, у прове-
денні свят 

8 Практична робота. 
Складання родовідного дерева своєї сім'ї 

Людина серед людей (4 год) 

9 Культура спілкування з ровесниками й дорослими людьми; культура мовлення; 
слова мовного етикету. Традиційні погляди на поведінку дівчаток і хлопчиків 

10 
Дослідження значення слів правило — право — закон. Ознайомлення з правами 
громадян, окремими правами дитини, її обов'язками, з правопорушеннями, що 
поширені серед дітей, відповідальністю за них 

11 Основний Закон держави. Ознайомлення з деякими статтями Конституції 
України, які гарантують захист прав людини, з Конвенцією ООН про права дитини 

12 Практична робота. 
Моделювання поведінки в різних ситуаціях (в гостях, у читальні, в музеї тощо) 

Природа навколо нас (15 год) 

13 Нежива й жива природа. Сонце — джерело світла і тепла. Тінь. Спостереження 
за тінню від предметів (на вибір) уранці, в полудень, перед заходом сонця 

14 Термометр. Будова термометра. Вимірювання та записування температури. 
Правила безпеки під час користування термометром 

15 Рослини. Зовнішня будова рослин. Дерева, кущі, трав'янисті рослини 

16 Практична робота. 
Визначення за істотними ознаками груп рослин 



98 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

II семестр 

17 Дикорослі і культурні рослини. Розповсюдження плодів і насіння в природі. 
Практична робота: збирання насіння для підгодівлі птахів узимку 

18 Охорона рослин. Рослини з Червоної книги України 

19 Тварини: комахи, птахи, звірі та інші групи тварин (риби, земноводні, плазуни) 

20 Дикі і свійські тварини. Травоїдні, хижі і всеїдні тварини. Ланцюги живлення 

21 Практична робота. 
Визначення за істотними ознаками груп тварин 

22 Охорона тварин. Тварини з Червоної книги України 

23 Пори року (осінь, зима, весна, літо). Сезонні зміни в неживій природі, їх причини. 
Сніг і лід. Дослідження: дослідити властивості снігу і льоду 

24 Сезонні зміни в житті рослин, тварин, господарській діяльності людини. Чим вони 
зумовлені 

25 Екскурсія в природу: сезонні спостереження за природою й господарською діяль-
ністю людини 

26 Охорона природи — неодмінна умова її збереження. Народна мудрість про 
природу, пори року 

27 Практична робота. 
Виготовлення Червоної книги своєї місцевості 

Твій рідний край (4 год) 

28 Походження назви конкретного населеного пункту. Місцеві назви кутків, балок, 
підвищень, річок, лісів, гайків. Найбільші міста краю 

29 Історичні пам'ятки місцевості і краю. Видатні постаті, які народилися і діяли 
в краї 

ЗО Що вирощують і виготовляють в рідному краї. Ремесла, якими володіли українці. 
Український побут і звичаї. Особливості народного костюма 

31 Практична робота. 
Розробка проекту «Відомі люди нашого краю» або «Обрядові свята нашого краю» 

Твоя країна — Україна (4 год) 

32 Україна — незалежна держава. Символи держави: Герб, Прапор, Гімн. їх значення 

33 Громадяни України. Основні обов'язки громадян. Видатні українці. Культурно-
історичні пам'ятки України 

34 Природні багатства України. Столиця України в минулому й сучасному 

35 Узагальнення вивченого за рік 



клас 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

Людина та її здоров'я 

1 Значення здоров'я для людини 

2 Здоров'я і хвороби. 
Практична робота: моделювання поведінки з інфекційними хворими 

Фізична складова здоров'я 

3 Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів 

4 Режим дня. Ознаки втоми. Вчимося й відпочиваємо. 
Практична робота: організація куточка відпочинку в класі та вдома 

5 Охайність та особиста гігієна 

6 їжа, корисна для здоров'я. Народні традиції харчування. Практична робота: вибір 
корисної для здоров'я їжі 

7 Фізичні вправи і здоров'я 

8 Правила загартування, їх дотримання в різних умовах 

9 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

Соціальна складова здоров'я 

10 Поведінка з рідними, товаришами, друзями, знайомими, незнайомими 

11 Вибір друзів, уміння товаришувати і спілкуватися. 
Практична робота: моделювання дружніх стосунків дівчаток і хлопчиків 

12 Гуманне ставлення до людини з різними вадам 

13 Поняття про ВІЛ. Убезпечення від ВІЛ 

14 Права та обов'язки дитини вдома і в школі 

15 
Безпечна поведінка вдома. Користування телевізором і комп'ютером. Практична 
робота: моделювання ситуацій «Я вдома сам», «Несподіваний дзвоник», 
«Непрохані гості» 

16 Причини виникнення пожеж, аварій. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, 
легкозаймисті) 

17 Безпека в школі. Ситуації можливої небезпеки у школі 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

18 Безпека на дорозі. Правила пішохідного руху 

19 Дорожня розмітка. Практична робота: оцінка ризику під час переходу дороги на 
регульованому і нерегульованому перехресті 

20 Безпека на відпочинку. Ігри біля будинку 

21 Літні та зимові розваги. Правила поведінки під час літнього та зимового 
відпочинку 

22 Безпека у спілкуванні з тваринами. 
Практична робота: моделювання поведінки з дикими або бездомними тваринами 

23 
Надання першої допомоги в різних ситуаціях. 
Практична робота: моделювання ситуації надання першої допомоги при несклад-
них травмах 

24 Надання першої допомоги в різних ситуаціях. 
Практична робота: алгоритм надання самодопомоги, коли вдарився або порізався 

25 Надання першої допомоги в різних ситуаціях. 
Практична робота: моделювання ситуації «У шкільному медичному кабінеті» 

26 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

Психічна і духовна складові здоров'я 

27 Емоції та здоров'я. 
Практична робота: розпізнавання позитивних і негативних емоцій 

28 Спілкування в різних ситуаціях. 
Практична робота: моделювання ситуацій у магазині, лікарні, бібліотеці 

29 Правила етичної поведінки в ігрових ситуаціях 

ЗО Корисні та шкідливі звички 

31 Корисні й шкідливі звички та їх вплив на здоров'я в сім'ї і школі 

32 Корисні й шкідливі звички. Практична робота: моделювання ситуації протидії 
шкідливим звичкам 

33-
34 Резервні уроки 

35 Підсумковий урок 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

І семестр 
Легка атлетика (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять фі-
зичними вправами 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Бігові та стрибкові вправи — їх 
значення у розвитку спритності та 
стрибучості 

3 
Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку координації 
рухів та на увагу 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Вправи для м'язів стопи та рухли-

вості в суглобах 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка 

Рухливі ігри та естафети з елемен-
тами бігу і стрибків 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 12 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технічна 
підготовка 

Біг ЗО м; повторний біг 30 м 
(2-3 серії) 7 7 6 6 8 

Технічна 
підготовка 

Стрибки у довжину 3 місця 10 10 10 10 10 10 10 6 

Технічна 
підготовка «Човниковий» б і г 4 x 9 м 4 4 4 4 4 4 Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча на даль-
ність у щит, у горизонтальну ціль 9 8 7 7 6 

Технічна 
підготовка 

Біг без урахування часу 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

Контроль-
ні навчальні 
нормативи 

1. Біг 30 м 7 Контроль-
ні навчальні 
нормативи 2. Стрибок у довжину з місця 12 

Заключна 
частина 

Ходьба, повільний біг, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Футбол (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правила особистої гігієни 3 

Теоретико-
методичні 

Техніка безпеки під час занять фут-
болом 1 1 1 1 

знання 
Історія українського футболу 1 1 

Основні правила гри 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Вправи для розвитку координації 
рухів 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Рухливі ігри: 
«У ведмедя у бору»; 3 3 

«Квач»; 3 3 

«Передавання м'ячів під ногами»; 3 3 

«Зустрічна естафета» 3 3 

Естафети з елементами бігу та 
стрибків 4 4 5 4 4 4 

Техніка пересування: 
біг, біг зі зміною напрямку та швид-
кості руху; 2 2 2 2 

Технічна 
підготовка стрибки поштовхом обох ніг; 3 3 3 

повороти переступанням на місці та 
У РУСІ 

3 3 3 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удари по м'ячу ногою: 
внутрішньою стороною стопи по 
нерухомому м'ячу; 4 4 4 

внутрішньою стороною стопи по 
м'ячу, що котиться (від гравця 
назустріч йому); 

4 4 4 

удари після зупинки та ведення 
м'яча 4 4 4 

Зупинки підошвою та внутрішньою 
стороною стопи м'яча, що котиться 
та опускається 

3 4 4 4 3 

Технічна 
підготовка Ведення м'яча носком і середньою 

частиною підйому 
7 5 5 5 4 4 4 4 4 

Укидання м'яча з місця 2 2 

Індивідуальні дії без м'яча («від-
кривання» та «закривання») 5 4 4 4 3 

Індивідуальні дії з м'ячем (доцільне 
використання вивчених технічних 
прийомів у грі) 

4 4 4 4 4 

Групові дії (взаємодія двох чи трьох 
партнерів у грі) 4 4 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Чотири зупинки підошвою м'яча, 
що котиться 7 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, шикування, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 



104 Календарне планування. 1-4 класи 

Рухливі й народні ігри, забави, естафети (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Загальний вплив фізичних наванта-
жень на організм школяра 4 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час проведення 
рухливих і народних ігор забав, 
естафет 

1 1 Теоретико-
методичні 
знання 

Значення рухливих і народних 
ігор, забав, естафет для розвитку 
школяра 

1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Фізична 
підготовка 

Вправи для формування правильної 
постави 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка Акробатичні вправи 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Рухливі ігри: 
«Захисник фортеці»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Лисиця і заєць»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Два мало — третій зайвий»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Гонка м'ячів»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Гра у квадраті»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Односкок»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Стрибки командою»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Стрибунці»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Угору двома»; 7 6 
Фізична 
підготовка 

« Бігуни-скакуни »; 7 6 Фізична 
підготовка 

«Гігантський крок»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

«Біг „коридором"»; 7 6 

Фізична 
підготовка 

Естафети для розвитку рухових 
можливостей, швидкості, 
витривалості, спритності 

7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Уміння грати у рухливі та народні 
ігри, забави, естафети 12 

Заключна 
частина 

Ходьба, шикування, підбиття 
підсумків, оцінювання, домашнє 
завдання 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Гімнастика (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рухова активність протягом дня 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 1 1 1 1 Теоретико-

методичні 
знання Загальні відомості про гімнастику 1 1 1 

Гімнастичні прилади та обладнання 
для занять 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Стрибки: 
навперемінно з ходьбою; 2 2 

з поворотом у різні сторони на 180°; 2 2 

зі скакалкою на місці (3 підходи 
по ЗО стрибків); 2 2 

стрибок в упор на коліна; 2 2 

упор присівши на гімнастичному 
козлі, зіскок вигнувшись 5 5 

Акробатичні вправи: 
перекид уперед і назад; 6 6 6 

Технічна 
підготовка стійки на лопатках, зігнувши ноги; 6 6 6 

« напівшпагат »; 6 6 6 

«міст» із положення лежачи зі стра-
хуванням; 4 4 

перекати в різні сторони з різних 
положень групувань 6 6 

Вправи з рівноваги (на гімнастич-
ній лаві): 
стійки впоперек і вздовж; 4 4 2 

переступання через набивні м'ячі 
або інші м'які предмети та їх пере-
несення; 

5 5 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

розходження; 3 3 

ходьба приставними кроками; 3 3 

опускання на гімнастичній лаві 
в упор присівши і вставання; 4 2 

поворот у присіді 4 

Лазіння та перелізання: 
в упорі присівши по похилій лаві, 
що встановлена під кутом 45° 
відносно гімнастичної стінки; 

5 

підтягування на горизонтальній 
і похилій лавах, лежачи на животі; 6 

перелізання через гімнастичну ко-
лоду чи козла; 5 

Технічна 

лазіння по гімнастичній стінці 
вгору та вниз однойменним 
і різнойменним способами 

5 

підготовка Виси та упори: 
вис стоячи на низькій перекладині; 5 6 

згинання та розгинання рук 
у висі стоячи; 6 6 

із вису стоячи кроком уперед пере-
хід у вис лежачи; 4 4 

вис перехватом рук без опори; 4 4 

підтягування у висі на перекладині 
та у висі лежачи на низькій 
перекладині (95 см) 

4 4 

Танцювальні вправи: 
позиції ніг; 3 

зміни позицій ніг за сигналом; 3 

перемінний крок та крок «польки»; 3 3 

танок «полька» або інший на вибір 3 3 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Гімнастичні вправи з рівноваги на 
гімнастичній лаві: 
а) стійки вперед і вздовж; 4 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви б) опускання в упор присівши та 

вставання 6 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, оці-
нювання, домашнє завдання 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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II семестр 
Гімнастика (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретико-
методичні 
знання 

Значення та правила виконання 
ранкової гігієнічної гімнастики 3 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 1 1 1 1 1 

Відомі українські гімнасти 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
підготовка Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Стрибки: 
із поворотом у різні сторони на 180"; 2 2 

зі скакалкою на місці (3 підходи 
по ЗО стрибків); 3 3 

стрибки у довжину з місця; 3 3 3 

упор присівши на гімнастичному 
козлі, зіскок вигнувшись 4 5 5 

Акробатичні вправи: 
перекид уперед і назад; 6 6 

стійки на лопатках зігнувши ноги; 4 4 

« напівшпагат »; 

«міст» із положення лежачи зі 
страхуванням; 4 4 4 

Технічна 
перекати в різні сторони з різних 
положень групувань 4 4 4 

підготовка Вправи з рівноваги (на гімнастичній 
лаві): 
опускання в упор присівши та 
вставання; 

3 3 

поворот у присіді; 3 3 

повільний біг на носках; 3 3 

зіскок вигнувшись і фіксування 
основної гімнастичної стійки 4 4 2 2 

Лазіння та перелізання: 
в упорі присівши по похилій лаві, 
що встановлена під кутом 45° 
відносно гімнастичної стінки; 

6 6 6 6 

підтягування на горизонтальній 
і похилій лавах, лежачи на животі; 6 6 

перелізання через гімнастичну ко-
лоду чи козла; 4 4 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

лазіння по гімнастичній стінці 
вгору та вниз однойменним і 
різнойменним способами 

4 5 

Технічна 
підготовка 

Виси та упори: 
пересування у висі перехватом рук 
без опори; 6 6 6 6 Технічна 

підготовка 
підтягування у висі на переклади-
ні та у висі лежачи на низькій пере-
кладині (95 см) 

6 6 6 6 6 

Танцювальні вправи: 
танок «полька» або інший на вибір 3 3 3 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Гімнастичні вправи з рівноваги на 
гімнастичній лаві: 
а) поворот у присіді; 5 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви б) зіскок вигнувшись і фіксування 

основної гімнастичної стійки 5 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, оці-
нювання, домашнє завдання. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Баскетбол (6 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 

Гігієнічні основи загартовування 3 

Техніка безпеки під час уроків 
баскетболу 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Загальні уявлення про баскетбол 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Історична довідка розвитку баскет-
болу 1 

Ознайомлення з ігровим 
майданчиком, інвентарем і 
спортивною формою баскетболіста 

1 

Відомі українські баскетболісти 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 

Фізична Різновиди бігу 1 1 1 1 1 1 

підготовка Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 



2 клас 109 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 

Технічна 
підготовка 

Техніка нападу. 
Техніка пересування: 
стійка баскетболіста, повороти; 1 

Технічна 
підготовка 

біг зі зміною напрямку руху; 1 

Технічна 
підготовка 

біг із прискоренням на 10-15 м; 1 

Технічна 
підготовка 

біг на короткі відрізки (10 м) із 
зупинкою кроком та стрибком; 1 

Технічна 
підготовка 

біг лівим (правим) боком уперед; 1 

Технічна 
підготовка 

біг спиною вперед 1 

Технічна 
підготовка 

Техніка передач і ловіння м'яча: 
передача м'яча однією рукою від 
плеча; 3 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

ловіння та передача м'яча обома 
руками від грудей на відстані 1 -3 м; 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

ловіння м'яча на різній висоті; 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

передача м'яча однією рукою після 
ведення м'яча та зупинки; 3 3 3 

Технічна 
підготовка передача м'яча обома руками з-за 

голови; 3 3 
Технічна 
підготовка 

передача м'яча обома руками знизу 3 

Технічна 
підготовка 

Техніка ведення м'яча: 
на місці, у повільному русі; 3 

Технічна 
підготовка 

ведення м'яча з прискоренням 
і зупинками; 3 3 

Технічна 
підготовка 

обведення різних предметів із лівої 
(правої) сторони; 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

ведення м'яча в різних напрямках 3 3 

Технічна 
підготовка 

Естафети, рухливі ігри з елемента-
ми баскетболу: 
«Два морози»; 4 

Технічна 
підготовка 

«Порожнє місце», «Хто далі кине»; 4 

Технічна 
підготовка 

«Передача м'яча в колоні над голо-
вою»; 4 

Технічна 
підготовка 

«Гонка м'ячів по колу»; 4 

Технічна 
підготовка 

« Мотоциклісти » 4 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 

Технічна 
підготовка 

Техніка захисту. 
Техніка пересування: 
приставним кроком; 2 

Технічна 
підготовка у захисній стійці баскетболіста 3 

Техніка оволодіння м'ячем (проти-
дія суперникові з м'ячем) 3 

Тактика нападу. 
Індивідуальні дії (обирання місця, 
вихід для отримання м'яча) 3 

Тактична 
підготовка 

Групові та командні взаємодії 
(правильне розташування гравців 
між собою та взаємодії в групах 
і командах) 

2 

Тактика захисту. 
Індивідуальні дії (обирання місця 
в захисті) 2 

Групові та командні дії (найпрості-
ші взаємодії в групах і командах) 3 

а) Стійка баскетболіста; 
б) повороти; 4 

в) зупинка двома кроками; 4 

Контроль-
г) тримання полегшеного (волей-
больного) м'яча; 4 

ні навчаль-
ні норма-
тиви 

д) ловіння та передача м'яча обома 
руками від грудей; 4 

е) ведення м'яча в русі; 4 

ж) захисна стійка баскетболіста та 
переміщення приставними кроками 
у захисній стійці 

3 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, оці-
нювання, домашнє завдання 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 

Рухливі й народні ігри, забави, естафети (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Значення та зміст фізкультпауз під 
час виконання домашніх завдань 4 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час проведення 
рухливих і народних ігор забав, 
естафет 

1 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
підготовка Акробатичні вправи 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Вправи для формування правиль-
ної постави 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вправи для розвитку координації 
рухів 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Рухливі ігри: 
«Гігантський крок»; 6 

«Біг „коридором"»; 6 

«Біг із перешкодами»; 6 6 

«Біг крізь обруч»; 7 6 

«Естафетна паличка»; 7 6 

«Біг із підлізанням»; 7 6 

«Потяг»; 7 6 

«М'яч ведучому»; 7 6 
Фізична 
підготовка «Передай сусідові»; 7 6 Фізична 
підготовка 

«Влучно в ціль»; 7 6 

«Обирай ведучого»; 7 6 

«Провести м'яч по прямій»; 7 6 

«Хто швидше»; 7 6 

«Спуск шеренгами»; 7 6 

«Згори у ворота»; 7 6 

«На гірку з гірки» 7 

Естафети для розвитку рухових 
можливостей 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Уміння грати у рухливі чи народні 
ігри, забави, естафети 5 

Заключна 
частина 

Ходьба, біг, підбиття підсумків, оці-
нювання, домашнє завдання 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Футбол (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретико-
методичні 
знання 

Профілактика травматизму 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
футболом 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання Розвиток футболу в Україні 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Основні правила гри 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Відомі українські футболісти 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку координації 
рухів та уваги 1 1 1 1 Фізична 

підготовка 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Рухливі ігри: 
«У ведмедя у бору»; 4 

Фізична 
підготовка 

«Квач»; 4 

Фізична 
підготовка 

«Передавання м'ячів під ногами»; 4 

Фізична 
підготовка 

«Зустрічна естафета» 4 
Фізична 
підготовка Естафети з елементами бігу та 

стрибків 3 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Техніка пересування (повороти 
переступанням на місці та в русі) 3 3 

Технічна 
підготовка 

Удари по м'ячу ногою: 
внутрішньою стороною стопи по 
нерухомому м'ячу; 3 3 Технічна 

підготовка 

внутрішньою стороною стопи по 
м'ячу, що котиться (від гравця 
назустріч йому); 

3 3 3 3 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Технічна 
підготовка 

удари після зупинки та ведення 
м'яча 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Зупинка підошвою та внутрішньою 
стороною стопи м'яча, що котиться 
та опускається 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Ведення м'яча носком і середньою 
частиною підйому 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Укидання м'яча з місця 2 2 

Технічна 
підготовка 

Індивідуальні дії без м'яча: 
ознайомлення з «відкриванням» 
і «закриванням» 

3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Індивідуальні дії з м'ячем: 
доцільне використання вивчених 
технічних прийомів у грі; 3 3 Технічна 

підготовка 

визначення та розуміння ігрових 
ситуацій, у яких доцільним 
є ведення м'яча 

3 3 

Технічна 
підготовка 

Групові дії: 
взаємодія двох чи трьох партнерів 
У грі; 5 5 

Технічна 
підготовка 

виконання передач в ноги партне-
рові; 5 5 

Технічна 
підготовка 

виконання найпростіших комбі-
націй під час початкового удару та 
вкидання м'яча з-за бічної лінії 

5 5 

Технічна 
підготовка 

Навчальна гра за спрощеними пра-
вилами 7 7 9 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Чотири зупинки підошвою м'яча, 
що котиться 9 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Легка атлетика (14 год) 

Розділи Зміст 
у роки / даі ги 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Значення занять біговими вправами 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Відомі українські легкоатлети 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку координації 
рухів та уваги 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для м'язів стопи та рухли-
вості в суглобах 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 

підготовка 
Естафети з елементами бігу та 
стрибків 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 6 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технічна 
підготовка 

«Човниковий» б і г 4 x 9 м 6 5 5 

Технічна 
підготовка 

Біг 400, 500, 600 м 4 4 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча на дальність 
у щит, у горизонтальну ціль 6 7 7 6 8 8 8 8 Технічна 

підготовка 

Біг без урахування часу 6 6 6 5 3 

Технічна 
підготовка 

Стрибок у довжину з місця 6 8 8 7 7 6 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

1. «Човниковий» біг 4 x 9 м 7 Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 2. Біг без урахування часу 4 5 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання. 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА І ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

І семестр 

1. Вступ. Види творчої праці (3 год) 

1 
Розподіл праці в суспільстві. Художня, технічна і наукова творчість. 
Практична робота: оригамі як вид творчої праці. Виготовлення виробів способом оригамі 
(на вибір) 

2 Практична робота. 
Колективне виготовлення колекції «Види паперу» 

3 Творча робота. 
Створення композицій на картоні з різних видів паперу 

Елементарна графіка (1 год) 

4 

Лінії креслення: розмірна, виносна, основна. Вимірювання і розмітка лінійкою, кутником, 
начерки від руки простих форм. 
Практична робота. 
Розмічання і вирізання з картону геометричних фігур, конструювання з них силуетних споруд 
і машин; виконання начерків виробів простої форми 

2. Людина і природа. Світ професій «Людина — природа» (1 год) 

5 
Знаряддя та предмети праці у професії «Людина — природа»; рослинні форми у природі. 
Практична робота. 
Заготівля й зберігання природних матеріалів (екскурсія в природу) 

Аплікація з рослинних форм (3 год) 

6 
Види аплікацій: предметна, сюжетна, декоративна. 
Практична робота. 
Створення предметних аплікацій з рослинних форм 

7 
Поняття про орнамент. Послідовність складання орнаменту. 
Практична робота. 
Створення орнаментів з рослинних форм 

8 Практична робота. 
Створення сюжетних композицій з природних матеріалів 

Конструювання об'ємних виробів з природних форм (2 год) 

9 
Виділення основних і другорядних деталей у запланованому зображенні. Послідовність з'єднання 
деталей. 
Практична робота. 
Конструювання з природних форм фігурок людей, тварин, дерев 

10 Практична робота. 
Створення макету діаграмної композиції з природних матеріалів 



116 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Робота з пластичними матеріалами (3 год) 

11 
Матеріали, інструменти, пристосування для роботи з пластичними матеріалами. 
Практична робота. 
Відтворення руху реальних тварин 

12 Практична робота. 
Ліплення фантастичних істот 

13 
Творча робота. 
Колективне створення композиції з фантастичними істотами. 
Тематичне оцінювання 

3. Я сам та інші люди 

Подарунки та сувеніри до новорічних свят (2 год) 

14 
Навчально-ігрове проектування новорічних іграшок з паперу і картону. 
Практична робота. 
Конструювання новорічних іграшок на основі паперових і картонних геометричних фігур 

15 Практична робота. 
Виготовлення прикрас для новорічного інтер'єру способом нанизування гірлянд 

Світ професій «Людина — людина» (1 год) 

16 
Знаряддя та предмети праці у професіях типу «Людина — людина». 
Практична робота. Створення емблем світу професій «Людина — людина» або екскурсія на їх 
робочі місця 

II семестр 

Виготовлення виробів з ниток (2 год) 

17 Види ниток залежно від їх призначення; способи з'єднання ниток між собою. 
Практична робота. Плетіння в три нитки. Виготовлення декоративних прикрас, закладок тощо 

18 Практична робота. 
Аплікація з ниток 

Дитяча творчість за тематикою розділу 

19 Колективна творча робота на вибір. 
Тематичне оцінювання 

4. Людина і знаки інформації. Світ професій «Людина — знакові системи» (1 год) 

20 
Засоби і предмети праці у професіях типу «Людина — знаки інформації». 
Практична робота. Створення емблем світу професій «Людина — знакові системи» або екскурсія 
на їх робочі місця 



2 клас 117 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Умовні знаки передачі інформації (1 год) 

21 

Словесна й графічна інформація у рекламних плакатах. Матеріали, інструменти, пристосування 
для оформлення реклам. 
Практична робота. 
Макетування рекламного щита для продовольчої продукції або виготовлення макетів дорожніх 
знаків свого населеного пункту 

Сюжетні букви-малюнки (1 год) 

22 
«Оживлення» букв у малюнках і виробах: букви-птахи, букви-звірі. 
Практична робота. 
Колективна розробка декоративних і сюжетних букв; макетування букв з різних матеріалів 

Стильова єдність графічних зображень у колективній композиції (1 год) 

23 Практична робота. 
Виготовлення рекламного колажу з готової поліграфічної продукції 

5. Людина і техніка. Світ професій «Людина і техніка» (1 год) 

24 
Засоби та предмети праці у професіях типу «Людина і техніка». 
Практична робота. 
Створення емблем світу професій «Людина — техніка» або екскурсія на їх робочі місця. 
Виготовлення іграшкового лото «Професії» 

Технічні конструкції (2 год) 

25 

Сучасні технічні форми. Матеріали, інструменти, пристосування для макетування транспортної 
техніки. 
Практична робота. 
Колективна розробка діаграмних макетів міського пейзажу із зображенням найпростіших 
транспортних засобів 

26 
Навчально-ігрове проектування транспортних засобів із картону, сірникових коробок. 
Практична робота. 
Конструювання із сірникових коробок найпростіших транспортних засобів за малюнком та 
власним задумом 

Робота з технічними конструкторами (2 год) 

27 
Технологічні й транспортні конструкції. 
Практична робота. 
Моделювання транспортної техніки з деталей технічних конструкторів за технічними умовами та 
подібністю 

28 
Навчально-ігрове проектування з використанням інструкцій металевих конструкторів. 
Практична робота. 
Створення колективного діаграмного макету з використанням технічних моделей 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Дитяча творчість за тематикою розділу «Людина і техніка» (1 год) 

29 
Практична робота. 
Колективне оформлення технічних конструкцій та їх природних аналогів у діаграмному макеті. 
Тематичне оцінювання 

6. Людина і художнє довкілля. Світ професій «Людина — художні образи» (1 год) 

ЗО 
Засоби і предмети праці у професіях «Людина — художні образи». 
Практична робота. 
Створення емблем світу професій «Людина — художні образи» або екскурсія на їх робочі місця; 
виготовлення комплектів пазлів з листівок 

Писанкарство як мистецтво художнього розпису (1 год) 

31 
Види писанок, способи їх художнього оформлення. 
Практична робота. 
Аналіз зразків писанкового розпису. Розмічання й розпис площинних та об'ємних макетів яєць 

Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва (1 год) 

32 

Види й художні техніки пластичних мистецтв. 
Навчально-ігрове проектування українських витинанок. Матеріали, інструменти і пристосування 
для витинанок. 
Практична робота. 
Проектування одинарних і стрічкових витинанок. 
Виготовлення рушника технікою витинанки 

Художня вишивка в українському побуті (2 год) 

33 
Види художніх швів. Оздоблювальні шви на рушниках і серветках. 
Практична робота. 
Виготовлення серветок з бахромою і вишивкою. 
Шов «голку вперед» 

34 
Традиційні художні образи місцевих вишивок. 
Практична робота. 
Оздоблення краю серветки швом «через край». 
Вишивання за контуром предметних малюнків швом «голку назад» 

Дитяча творчість за тематикою розділу «Людина і художнє довкілля» (1 год) 

35 Колективна творча робота: макетування предметів побуту з різних матеріалів. 
Тематичне оцінювання 

Примітка. Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і художньої праці запропоновано колек-
тивні практичні роботи учнів і вчителя. Результатом таких робіт є підсумкові виставки-композиції. 



2 клас 119 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

«Джерела мистецтва» 

І семестр 
Мова живопису та графіки (10 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

1 Мистецтво навколо нас. Пропедевтичне 
ознайомлення з видами візуальних (обра-
зотворчих) мистецтв, головними засоба-
ми виразності в них. Поняття про компо-
зицію як твір мистецтва. Живопис як вид 
образотворчого мистецтва, його харак-
терні ознаки та головний засіб виразно-
сті. Художні матеріали та інструменти 
художника-живописця 

1 «Уявна подорож містом 
(селом, країною)» 
«Кольорове мистецтво» 
«Мова барв» 

Бесіда 

2 Основи кольорознавства. Основні 
і похідні кольори 

1 «Кольорові хатки» Гуаш 

3 Основи кольорознавства. Теплі і холодні 
відтінки кольору (актуалізація знань). 
Збагачення палітри колірних відтінків. 
Спорідненні кольори 

1 «Сонячні барви золотої 
осені» 

Гуаш 

4 Основи кольорознавства. Кольоротональ-
ний контраст як засіб виділення об'єкта 
зображення 

1 «Лиш айстра у саду цвіте» Гуаш (можливо: 
кольорові воскові 
крейди 
у комбінації 
з чорною тушшю 
або аквареллю) 

5 Початкові уявлення про графіку як вид 
образотворчого мистецтва. Основні графіч-
ні матеріали та інструменти. Елементарні 
засоби передавання характеру поверхні, 
форми та декору предметів та об'єктів 

1 «Мова графіки» Бесіда 

6 Уявлення про симетричну форму та роль 
осі симетрії в її побудові 

1 «Крила метелика» Монотипія з до-
опрацюванням 

7 Будова дерева. Силуетно-площинне зобра-
Ж 6 Н Н Я 

1 «Три тополі у мене стоять 
під вікном» 

Чорний фломас-
тер, гелева ручка 

8 Елементарна будова птахів. Силуетно-
площинне зображення 

1 «Птахи» Графічні матері-
али (можлива об-
ривна аплікація) 

9 Межа зламу простору (актуалізація 
знань). Способи передавання відкритого 
простору за принципами: «ближче — ниж-
че», «ближче — більше», «далі — вище», 
«далі — менше», просторове явище заго-
роджування 

1 «Осінь-мальовничка» Техніка за вибо-
ром учителя 

10 Урок узагальнення 1 «Хитра пляма» Плямографія 



120 Календарне планування. 1-4 класи 

Пластика форм (5 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

1 
Елементарне поняття про скульптуру як 
вид образотворчого мистецтва, її осно-
вні ознаки, розміри, матеріали для роботи 
художника-скульптора 

1 «Що таке скульптура» Бесіда 

2 
Поняття «рельєф». Види рельєфу (опуклий 
і заглиблений). Виконання опуклого 
рельєфу 

1 «У гостях у Нептуна» Глина або 
пластилін 

3 
Поняття круглої скульптури. Способи 
ліплення (конструктивний, пластичний та 
комбінований). Порівняльний аналіз 

1 
«Ой, був собі коточок» 
«Я руда, низького зросту, 
хитра я і довгохвоста» 

Глина або 
пластилін 

4 
Елементарні поняття про будову фігури 
людини, її складові частини. Створення 
казкового образу 

1 «Морозенко» Глина або 
пластилін 

5 

Формування художньо-конструктивних 
навичок роботи в техніці паперопластики. 
Ознайомлення з різноманітними 
прийомами обробки паперу (складанням, 
вирізуванням, гофруванням, 
прорізуванням, скручуванням тощо) 

1 «Веселі восьминіжки» 
«Різдвяні голубочки» Папір 

II семестр 

Рукотворна краса (10 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

1 Елементарне поняття про архітектуру як 
вид мистецтва. Складові елементи архі-
тектурних споруд (фундамент, стіни, сте-
ля, дах, вікна, двері, куполи, шпилі, ар-
ки, брами) 

1 «Архітектура і ми» Бесіда 

2 Силуетне зображення будівель 1 «Чарівні куполи соборів» Аплікація 

3 Спроби передавання просторового явища 
загороджування у зображенні архітектур-
них об'єктів 

1 «Старовинна фортеця» Техніка за ви-
бором учителя 
(можлива колек-
тивна робота) 

4 Елементарне ознайомлення з технікою 
«ґратографія» 

1 «Колюча рослина» Ґратографія 

5 Загальне елементарне поняття про 
декоративно-прикладне мистецтво. Озна-
йомлення (на елементарному рівні) з на-
родним мистецтвом настінного розпису, 
народним глиняним посудом, народними 
традиціями писанкарства в Україні 

1 «В гостях у народних май-
стрів» 

Бесіда 

6 Ритм як засіб організації фризової компо-
зиції. Геометричний орнамент 

1 « У зор-бігунець » Друкування кар-
топляними штам-
пами 

7 Декоративні форми і колір. Збагачення 
декоративним оздобленням силуетного 
зображення. Рослинний орнамент 

1 «Прикрасимо посуд» 
«Красива хата» 

Гуаш 



2 клас 121 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

8 Декоративні форми і колір. Початкові 
навички пензлевого розпису 
(примокування, протягування) 

1 «Сонячні квіти» Гуаш 

9 Загальне елементарне поняття про писан-
карство. Писанка 

1 «Диво-писанка» Гуаш 

10 Урок узагальнення 1 «Рукотворна краса» Техніка за 
вибором учителя 

Створюємо образи (9 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

1 Елементарне поняття про театральне мис-
тецтво як синтетичне, про художників та 
майстрів, які беруть участь у створенні ви-
стави. Створення ескізу театральних деко-
рацій до спектаклю 

1 «Ескіз театральних декора-
цій до спектаклю «Дюймо-
вочка» («Русалочка») тощо 

Гуаш 
(можливі апліка-
ція або колаж) 

2 Способи створення предметів-макетів від-
повідно до характеру сценічного персона-
жа, якому ці предмети належать 

1 «Трон казкового героя» 
(трон Лісовика, трон Мор-
ського царя, стілець Дюймо-
вочки) 

Паперопласти-
ка (можливе ви-
користання вто-
ринних матеріа-
лів, квітів, листя 
тощо) 

3 Узагальнення набутих знань: про колір як 
засіб передавання естетичних переживань 
і створення певного за характером образу, 
про елементарну будову фігури людини 

1 «У гостях у казкового пер-
сонажа» (Лісовика, Дюймо-
вочки) 

Гуаш 
(можливі аплі-
кація, колаж або 
змішана техніка) 

4 Узагальнення набутих знань: про колір як 
засіб передавання естетичних переживань 
і створення певного за характером образу, 
про елементарну будову тварин та птахів 

1 «Фарбований лис» (за каз-
кою І. Франка) 
«Добра Ластівка» 
(із казки «Дюймовочка») 

Гуаш 

5 Узагальнення набутих знань: про колір як 
засіб передавання естетичних переживань 
і створення певного за характером образу, 
про передавання просторових явищ (гли-
бину простору) 

1 «Чарівний ліс уночі» 
«Веселе сонечко ховалось 
у веселих хмарах весняних» 

Гуаш 
(воскові крей-
ди; туш, загостре-
на паличка; робо-
та на тонованому 
папері) 

6 Ознайомлення з українським народним 
жіночим убранням 

1 «Україночка Оленка» Техніка за вибо-
ром учителя 

7 Створення художнього декоративного 
образу. Узгодження декоративного 
оздоблення із силуетною формою 

1 «Дивний флот на сонці сяє» Аплікація (мож-
ливі гуаш або змі-
шана техніка) 

8 Створення фантастичних образів 1 «Чарівні істоти» 
«Що може створити фанта-
зія художника?» 

Техніка за вибо-
ром 
(можливе ліплен-
ня з подальшим 
розписом) 

9 Урок узагальнення 1 Вікторина «Що ти знаєш 
про мистецтво?» 



122 Календарне планування. 1-4 класи 

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

І семестр І чверть 
Три типи музики — пісня, танець, марш (8 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку 

Орієнтовний матеріал для 
слухання 

Орієнтовний матеріал для 
виконання Нотна грамота Примітки 

1 Легенда про 
трьох китів 

Є. Адамцевич. «Запорізь-
кий марш» 

Поспівка «Добрий день», 
Д. Кабалевський. «Пісня 
про школу» 

Нотний стан 

2 Марш 

С. Чернецький. «Зустріч-
ний марш», 
М. Блантер. «Футболь-
ний марш», 
П. Чайковський. «Марш 
дерев'яних солдатиків» 

Поспівка «Йшла 
лисичка», 
М. Шуть. «Божа корівка» 

Правопис нот 
на нотному 
стані 

3 Три варіанти 
маршу 

Д. Кабалевський. Три 
варіанти маршу, 
В. Сильвестров. Марш 

Укр. нар. пісня «Дощик» 
Правопис нот 
на нотному 
стані 

4 Танець 

П. Чайковський. Вальс 
із балету «Спляча 
красуня», 
С. Рахманінов. «Італій-
ська полька» 

А. Філіпенко. «Веселий 
музикант» 

Ритмічні 
склади:«та» 
і «ті» 

5 Різні види тан-
ців 

Д. Шостакович. «Вальс-
жарт», 
Д. Кабалевський. «Та-
нець молодого бегемота» 

A. Філіпенко. «Ой за-
грайте, дударики», 
B. Верховинець. «Діти 
і ведмідь» 

Ритмічні 
склади 

6 Пісня. Колис-
кові пісні 

Л. Бетговен. «Бабак», 
Г. Гладков. Колискова, 
Я. Степовий. Колискова 

Укр. нар. пісня «Галя по 
садочку ходила», 
В. Верховинець. «Діти 
і ведмідь» 

Ритмічні 
склади 

7 «Кити» зустрі-
чаються разом 

П. Чайковський. «Танець 
з кубками», 
Н. Яремчик. «Гей ви, ко-
заченьки», 
Ю. Щуровський. «Укра-
їнський танець», 
Д. Шостакович. «Вальс-
жарт» 

А. Філіпенко. «Веселий 
музикант» — виконання 

Поспівки 
III-V ступенів 

8 

Українські на-
родні пісні. 
Узагальнення 
теми «Три ти-
пи музики» 

Українські пісні у ви-
конанні народних хорів 
України 

Повторення вивчених пі-
сень 

Ритмічні ігри 
за бажанням 
дітей 



2 клас 123 

І семестр II чверть 

Музика виражає та зображує (8 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний матеріал 

для виконання 
Нотна 

грамота Примітки 

9 
Радість та сум 
у музичних тво-
рах 

JI. Бетговен. «Весела. 
Сумна», «Марш» 

Укр. нар. пісня «Дуда-
рик», 
білор. нар. пісня «Пере-
пілонька». Повторення 
пісень 

Нотний стан. 
Правопис нот 

10 Виражальні 
якості музики 

П. Чайковський. 
«Старовинна французька 
пісенька», 
В. Косенко. «Дощик» 

Білор. нар. пісня «Савка 
таГришка», 
укр. нар. пісня «Бім-бом» 

Ритмічні ігри 

11 
Чи може музи-
ка виражати ха-
рактери людей? 

Д. Кабалевський. «Три 
подружки», 
«Впертий братик» 

Укр. нар. пісня «Я коза 
ярая» 

Сольфеджу-
вання 

12 Чи може музика 
передавати рух? 

Д. Кабалевський. «Труба 
і барабан», 
М. Глінка. «Попутна» 

Д. Кабалевський. «Різні 
діти», «Карусель»; 
укр. нар. пісні «Іде, іде 
дід, дід», «Качкайде» 

Ритмічні 
вправи 

13 
Музика зобра-
жує картини 
природи 

М. Сільванський. «Світа-
нок», «Ніч на річці»; 
М. Римський-Корсаков. 
«Політ джмеля» з опе-
ри «Казка про царя Сал-
тана» 

Щедрівка «Ой, сивая та 
і зозуленька» 

Сольфеджу-
вання 

14 
Зимові й ново-
річні настрої 
в музиці 

А. Мігай. «Зимонька-
зима» 

В. Верховинець. «Мете-
лиця» Ритмічні ігри 

15 Колядки та щед-
рівки 

Українські колядки та 
щедрівки у виконанні 
дитячих хорів 

Є. Карпенко. 
«Морозище», 
Т. Димань. «Наколядуй-
те, діти, доброти» 

Ритмічні ігри 

16 

Про що говорить 
музика. Уза-
гальнення. Но-
ворічний урок-
свято 

Слухання знайомих 
творів 

Виконання вивчених 
пісень 

II семестр III чверть 

Подорожі з піснею, танцем, маршем (10 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал для 

слухання 
Орієнтовний матеріал для 

виконання Нотна грамота Примітки 

17 
Пісня приве-
ла нас до країни 
«Опера» 

М. Коваль. Хор «Семеро 
козенят» з опери «Вовк 
і семеро козенят» 

Укр. щедрівка «Ой сивая 
та і зозуленька». 
Хор «Семеро козенят» 

Повторення 
матеріалу. 
Музичні 
ребуси 
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№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал для 

слухання 
Орієнтовний матеріал для 

виконання Нотна грамота Примітки 

18 
Танець привів 
нас до країни 
«Балет» 

П. Чайковський. «Танець 
маленьких лебедів», 
І. Беркович. Другий кон-
церт для ф-но з оркестром 
(фінал) 

Хор «Семеро козенят». 
Тема Мами Кози 

Довжина зву-
ків. Ритмічні 
вправи 

19 
Пісня і танець 
запросили нас 
до країни «Сим-
фонія» 

П. Чайковський. Четвер-
та симфонія (фінал) 

Теми Всезнайка, 
Бовтушки. 
Рос. нар. пісня «Во поле 
береза стояла» 

«Во поле бере-
за стояла» — 
сольфеджу-
вання 

20 Подорожі разом 
із танцем 

С. Прокоф'єв. Вальс із 
балету «Попелюшка» 

Теми Козенят. 
Я. Степовий. «Зима 
і Весна» 

Ритмічні 
вправи 

21 Подорожі разом 
із піснею 

С. Прокоф'єв. Сцена з ба-
лету «Попелюшка» «Пів-
ніч» 

В. Іванніков. «Найкра-
ща», 
Ж. Колодуб. «Вишиван-
ки» 

Сольфеджу-
вання 

22 Славний танець 
козачок 

Укр. нар. танок 
«Козачок». 
Невідомий автор першої 
половини XIX ст. Симфо-
нія «Козачок» 

Тема Малюка з опери 
«Вовк і семеро козенят». 
Укр. нар. пісня «Гарний 
танець гопачок» 

Ритмічні 
склади «та» 
і «ті». Завдан-
ня з цими 
складами 

23 Подорожі разом 
із маршем 

Ж. Бізе. «Марш Тореа-
дора», П. Чайковський. 
Марш із балету «Лускун-
чик» 

І. Кириліна. «Про сіам-
ського кота» 

Музичні ре-
буси 

24 Яскравість опер-
них образів 

Сцена з другої дії опери 
«Вовк і семеро козенят» 

«Вовк і семеро козе-
нят» — слухання та 
участь у виконанні 

Ритмічні 
завдання, 
ребуси 

25 Дружба об'єднує 
нас 

М. Завалішина. Пісенька 
з опери «Коли друзі є» 

С. Соснін. «Ребячий ге-
нерал» 

26 
Узагальнення 
теми «Подоро-
жі з піснею, тан-
цем, маршем» 

Слухання музичних тво-
рів за бажанням дітей 

Виконання вивчених пі-
сень 

II семестр IV чверть 

Мова музики (9 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал для 

слухання 
Орієнтовний матеріал для 

виконання Нотна грамота Примітки 

27 Що таке музич-
на мова 

Ж. Бізе. «Марш хлопчи-
ків» з опери «Кармен», 
Л. Бетговен. «Бабак» 

Укр. нар. пісня в обр. 
М. Дремлюги «Як діжде-
мо літа» 

Закріплення 
матеріалу 



2 клас 125 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал для 

слухання 
Орієнтовний матеріал для 

виконання Нотна грамота Примітки 

28 Елементи 
музичної мови 

Д. Кабалевський. «Зай-
чик дражнить ведме-
жатка», «Три подружки» 

Укр. веснянка «Розлили-
ся води» — розучування 

«Як діждемо 
літа» — соль-
феджування 

29 
Відображення 
образного зміс-
ту творів засоба-
ми виразності 

П. Чайковський. «Кіт 
у чоботях і Біла кицька» 
з балету «Спляча 
красуня» 

Укр. нар. пісня в обр. 
М. Дремлюги «Як діжде-
мо літа» — виконання. 
Укр. веснянка «Вербова 
дощечка» 

Ритмічний 
супровід 
поспівок, 
пісень 

ЗО Характер 
музики 

П. Чайковський. «Танець 
із кубками» з балету 
«Лебедине озеро», 
Р. Шуман. «Перша 
втрата» 

Білор. нар. пісня «Пере-
пілонька» — повторення. 
В. Верменич. «Калинова 
пісня» 

Сольфеджу-
вання поспі-
вок 

31 Розуміння му-
зичної мови 

К. Мясков. «Ніби вальс», 
Б. Фільц. «Закарпатська 
новелета» № 3 (фрагмент) 

Укр. нар. жартівлива піс-
ня «А продай,бабусю, 
бичка» 

Сольфеджу-
вання поспі-
вок 

32 Тембр у музиці С. Прокоф'єв. Симфоніч-
на казка «Петя і Вовк» 

Укр. нар. жартівлива піс-
ня «А продай,бабусю, 
бичка» 

Ритмічні 
вправи 

33 

Виражальні 
й зображальні 
можливості 
тембру. Роль 
тембру в музиці 

С. Прокоф'єв. Симфоніч-
на казка «Петя і Вовк» 

Г. Сорокопуд. «Свято 
Перемоги» 

Повторення 
вивченого 
матеріалу 

34 

Узагальнення 
теми «Мова 
музики». 
Підготовка до 
уроку-концерту 

Слухання музики за 
бажанням учнів 

Виконання пісень за 
бажанням учнів 

35 Підсумковий 
урок-концерт 

Виконання вивчених 
пісень 



З КЛАС 

ЧИТАННЯ 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ О. Я. САВЧЕНКО) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Мова — дивний скарб 

1 Здрастуй, нова «Читанко»! Вступ до нового розділу. «Від слова — до книги» і нової 
теми «Мова — дивний скарб». Паша мова (за А. Коваль) С. 5-8 

2 Як люди винайшли письмо (за А. Коваль) С. 8 -9 

3 
Птицю пізнають за пір'ям, а людину — за мовою. 
В. Гринько «Мова». 
В. Лучук «Найрідніші слова». 
І. Січовик «Мова» 

С. 10-13 

4 Поет Дмитро Білоус і його вірші про рідну мову. 
Д. Білоус «Кожну літеру ціни», «Зарубай на носі», «Буває, що слово відоме давно...» С.14-16 

5 
Привчайтеся працювати із словниками! 
Д. Білоус «Дивне розмаїття». 
«У школі все таке знайоме» (за А. Коваль) 

С. 16-19 

6 Урок позакласного читання 

7 Урок-узагальнення. Чому мова — дивний скарб народу? 
Диктант. Нузет Умеров. Чи уважно ти читав? С.20-22 

Похвала книгам! 

8 3 історії книгодрукування. Вступ до теми «Похвала книгам!» 
«Як з'явилася друкована книга» (за В. Дацкевичем) С.22-25 

9 Як жила книга за часів Київської Русі. 
«Друкар книг, перед тим небачених» (за 0. Єфімовим) С.26-28 

10 Школа Володимира Великого (за А. Лотоцьким) С.29-30 

11 

Людина без книги, як криниця без води. 
0. Пархоменко «Як краплин у Дніпрі». 
Д. Павличко «Соняшник». 
0. Вишня «Любіть книгу». 
Ю. Ванаг «Все, що серце і що розум...» 

С.30-33 

12 Урок позакласного читання 

13 
Хто більше читає, той більше знає. 
B. Лучук «Книголюбка». 
C. Жупанин «Я — бібліотекар» 

С.33-35 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

14 
Подружіться з книгою! 
В. Сухомлинський «Сплячакнига». 
Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою. 
Чи уважно ти читав? 

С.36-40 

Цікава книга природи 

15 
Вступ до теми «Цікава книга природи». 
С. Сухомлинський «Скільки барв кругом розлито...» 
К. Перелісна «Золотаосінь». 
Я. Щоголів «Осінь» 

С.40-41, 
44 

16 
Осінні мотиви в поезії Ліни Костенко. 
Л. Костенко «Вже брами літа замикає осінь», «Соловейко застудився», «Шипшина 
важко віддає плоди...» 

С.42-43 

17 
Хто танцює і грає восени? 
К. Перелісна «Осінні танці». 
М. Сингаївський «Осіння гра» 

С.44-47 

18 Урок позакласного читання 

19 

Чи розуміємо ми природу? 
Г. Черінь «Чи ми з природою єдині...» 
І. Драч «В товаристві джмеля». 
Д. Білоус «Пісенька про куличка». 
К. Перелісна «Песик і хлопці» 

С.47-50 

20 Образ дівчинки, для якої ліс, наче рідний дім. 
0. Донченко «Лісовою стежкою» С.51-53 

21 Пригоди з друзями-дослідниками. 
0. Буцень «Наше відкриття» С.53-57 

22 0. Буцень «Наше відкриття». 
Робота над текстом: знаходження у тексті описів, роздумів, припущень С.53-57 

23 
Людина серед природи. Вірші українських поетів про природу. 
Н. Забіла «Журавлик». 
Леся Українка «Мамо, іде вже зима» 

С.58-59 

24 Урок позакласного читання 

25 
Вірші українських поетів про природу. 
0. Олесь «Довго хмарами небо покрите було...» 
М. Рильський «Дівчина» 

С.60-61 

26 
Урок-узагальнення. 
В. Сухомлинський «Сергійковаквітка». 
Чи уважно ти читав? Пригадайте, поміркуйте 

С.61-64 

Усна народна творчість 

27 Вступ до теми «Усна народна творчість». Чарівні казки. Чия відвага, того й перемога. 
«Кирило Кожум'яка» (українська народна казка) С.65-69 

28 За добро добром платять. 
«Кривенька качечка» (українська народна казка) С. 70-73 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

29 Заздрощі добра не навчать. 
«Кобиляча голова» (українська народна казка) С.74-76 

ЗО Урок позакласного читання 

31 Українські народні пісні. 
«Ходить гарбуз по городу», «Три товариші» С.76-79 

32 Народ вчить, як на світі жить. Прислів'я і приказки. Скоромовки. Загадки. 
Урок-узагальнення. Пригадайте, поміркуйте С.79-82 

Літературні казки 

33 
Вступ до теми «Літературні казки». 
Т. Коломієць «Кажу, кажу казку...» 
А. Дімаров «Для чого людині серце» 

С.83-89 

34 «Закляття золота й вогню» (за 0. Зимою). 
Жанрові особливості чарівних казок С. 89-93 

35 
«Закляття золота й вогню» (за 0. Зимою). 
Робота з текстом: визначення теми, простежування розгортання подій, опис дійових 
осіб 

С.93-97 

36 Урок позакласного читання 

37 
Доля карає тих, у кого очі завидющі, а руки загребущі. 
В. Скомаровський «Чому в морі вода солона». 
Характеристика й порівняння дійових осіб 

С.97-101 

38 
Як з'явились квіти незабудки? 
І. Калинець «Про що розповіли незабудки». 
Закріплення знань про особливості чарівних казок 

С.102-105 

39 Пригоди хлопчика Веснянки. «В палаці чарівних казок» (уривок з повісті В. Нестай-
ка «В країні Сонячних Зайчиків»), Ознайомлення з терміном «повість-казка» С.105-110 

40 Підсумковий урок. Узагальнення жанрових особливостей літературних казок. 
Пригадайте, поміркуйте С. 110 

П'єси-казки 

41 Вступ до теми «П'єси-казки». 
0. Олесь «Бабусина пригода» С.111-119 

42 Стара казка на новий лад. 
НінаКуфко «Гуси-лебеді» С.120-127 

43 Урок позакласного читання 

44 Урок-узагальнення. Пригадайте, поміркуйте. Інсценізація уривків з прочитаних п'єс С. 128 

Байки 

45 
Вступ до теми «Що таке байка? Хто такий байкар?» 
Леонід Глібов — видатний український байкар. 
Л. Глібов «Лебідь, щука і рак», «Коник-стрибунець» 

С.129-132 
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46 JI. Глібов «Чиж та голуб». Пригадайте, поміркуйте. 
С. Руданський «Вовки» С.133-134 

Зачарувала все зима 

47 Вступ до теми «Зачарувала все зима». 
А. Бабенко «Прийшла зима біловолоса...» С.135-136 

48 
Д. Чередниченко «Новий рік». 
В. Моруга «Нічка-новорічка». 
І. Жиленко «Здійсниться все...» 
Підсумковий урок за семестр 

137-138 

II семестр 

Сторінки для допитливих 

49 
Вступ до теми «Сторінки для допитливих». 
0. Кобець «Хотів би я знати». 
В. Сухомлинський «Горобчик і вогонь» 

С. 3 -5 

50 Будь допитливим і спостережливим! 
І. Сенченко «Пастух рогатий» С. 5-7 

51 Новорічні звичаї. 
«Скільки років Діду Морозу» (за А. Коваль) С. 8 

52 Є. Гуцало «Якого кольору слова» С.9-10 

53 Багатство природи рідного краю. 
Скільки рік в Україні? С.11-12 

54 Цікаве у світі тварин. 
В. Бондаренко «Як розмовляють тварини» С.12-13 

55 Бути винахідником — це цікаво! 
М. Беденко «Неслухняна кулькова ручка» С.13-15 

56 Урок позакласного читання 

57 Дитяча преса (журнали і газети). 
0. Савченко «Чи любиш ти читати журнали?» С.16-18 

58 Урок-узагальнення. Пригадайте, поміркуйте С. 18 

Шевченкове слово 

59 Вступ до теми. Життя Великого Кобзаря. 
А. Лотоцький «Малий Тарас чумакує» С.20-22 

60 0. Іваненко «Тарас у наймах». 
Будьте дослідниками! Ознайомлення з книгою 0. Іваненко «Тарасові шляхи» С.22-23 

61 
Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово! 
Поезії Т. Г. Шевченка. «Село! І серце одпочине», «І досі сниться: під горою...», «Тече 
вода із-за гаю...» 

С.24-25 
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62 
Урок-узагальнення. 
В. Скомаровський Над «Кобзарем». 
Пригадайте, поміркуйте 

С. 26 

63 Урок позакласного читання 

Вірші про світ природи і дитинства 

64 
Вступ до теми. 
JI. Забашта «Дивосвіт, дивосвіт...» 
Ознайомлення з життям і поезією Марійки Підгірянки. 
М. Підгірянка «Що я люблю» 

С.27-29 

65 Співанка про місяці. 
М. Підгірянка «Діти й ластівка» С.29-30 

66 Ознайомлення з життям і творчістю Наталі Забіли. 
Н. Забіла «Хто сильніший?» С.31-34 

67 Краса землі у різні пори року. 
Н. Забіла «Чотири пори року» С. 35-37 

68 Н. Забіла «У дитячому театрі» С. 37-38 

69 Ознайомлення з життям і творчістю поета Грицька Бойка. 
Г. Бойко «Як невдаха виступав», «Хвастунець», «Сашко» С. 39-40 

70 Гумор у поезії Грицька Бойка. 
Г. Бойко. Веселики. Скоромовки. Загадки С.41-43 

71 Урок позакласного читання 

72 Ознайомлення з життям і творчістю Дмитра Павличка. 
Д. Павличко «Розмова», «Гном» С. 43-46 

73 Воля і свобода — найбільша цінність. 
Д. Павличко «Птиця», «Мрія» С.46-47 

74 Ознайомлення з життям і творчістю Анатолія Костецького. 
А. Костецький «Імена», «Не хочуі» С.47-49 

75 Що таке гостинність. 
А. Костецький «У гостях» С. 50-51 

76 А. Костецький «Бюро знахідок» С.51-53 

77 Урок позакласного читання 

78 Ознайомлення з життям і творчістю Тамари Коломієць. 
Т. Коломієць «Байкова пісенька в дорозі», «Хто розсипав роси» С.54-56 

79 Цікаві перевтілення в природі. 
Т. Коломієць «Чоловіки», «їжаки» С. 56-58 

80 Ознайомлення з життям і поезією Анатолія Качана. 
А. Качан «Обтрусили яблука», «Ластівки» С.58-59 

81 А. Качан «Дівчинка і море» С. 59-60 
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82 Життя і творчість поета Степана Жупанина. 
С. Жупанин «Ліщина» С.61 

83 Праця прикрашає людей. 
С. Жупанин «Оленчини вишивки», «Сім вітрів» С.62-64 

84 Урок-узагальнення. Пригадайте, поміркуйте С. 64 

85 Урок позакласного читання 

Оповідання про твоїх ровесників 

86 Вступ до теми «Життя і творчість великого педагога Василя Сухомлинського». 
В. Сухомлинський «Красиві слова і красиве діло» С.66-67 

87 Біда друзів випробовує. 
В. Сухомлинський «Кінь утік...», «Гвинтик» С.67-69 

88 Життя прожити — не поле перейти. 
Який слід повинна залишити людина на землі? С.69-71 

89 Ознайомлення з життям і творчістю письменника Євгена Гуцала. 
Є. Гуцало «Перебите крило» С.71-73 

90 
Є. Гуцало «Перебите крило» С. 74-78 

90 
Є. Гуцало «Перебите крило» С. 78-80 

91 Письменник Анатолій Григорук і його твори. 
Хто міняє, той нічого не має С. 81-84 

92 А. Григору «В гурті й пісня в лад іде» С. 84-86 

93 Урок позакласного читання 

94 Творчість Ярослава Стельмаха. 
«Ловись, рибко!» Уривок з повісті «Найкращий намет» Я. Стельмаха С.87-89 

95 «Ловись, рибко!» Уривок з повісті «Найкращий намет» Я. Стельмаха С.89-91 

96 «Ловись, рибко!» Уривок з повісті «Найкращий намет» Я. Стельмаха С. 92-96 

97 Урок-узагальнення. Пригадайте, поміркуйте С. 96 

Із скарбниці казкарів світу 

98 
Вступ до теми «Чарівні казки». 
Шарль Перро — видатний французький казкар. 
Ш. Перро «Кіт у чоботях» 

С.98-100 

99 Ш. Перро «Кіт у чоботях» (продовження) С.100-102 

100 Ш. Перро «Кіт у чоботях» (продовження) С.102-104 

101 Урок позакласного читання 

102 Брати Грімм — видатні німецькі казкарі. 
«Зачарована красуня» С.105-107 
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103 Брати Грімм «Зачарована красуня» (продовження) С.108-109 

104 Петро Єршов — відомий російський письменник. 
«Горбоконик» (уривки) С.110-114 

105 Карло Коллоді — італійський письменник. 
«Пригоди Пінокіо» (уривок) С.115-117 

106 «Пригоди Пінокіо» (уривок) С.117-119 

107 Астрід Ліндгрен — видатна шведська письменниця. 
«Про Карлсона, що живе на даху» (уривок) С.120-122 

108 «Про Карлсона, що живе на даху» (уривок) С.123-124 

109 Урок позакласного читання 

110 Урок-узагальнення з теми 

Візьму перо і спробую... 

111 
Вступ до теми. 
В. Струтинський «Я бачу, як обрій розтав у імлі...» 
А. Костецький «Дивна звичка» 

С.125-127 

112 М. Носов «Як Незнайко складав вірші» С.127-129 

113 М. Носов «Як Незнайко складав вірші» С.130-131 

114 
І. Світличний «Слухала лисичка солов'я». 
Т. Коломієць «Корінець». 
В. Ткаченко «Лісове коріння» 

С.131-133 

115 Л. Костенко «Польові дзвіночки». 
В. Марсюк «Удвох із песиком» С.133-134 

116 Урок позакласного читання 

117 І. Січовик «Вітрячок» С. 135 

118 
ОленаПчілка «Весняні квіти». 
М. Познанська «Захід сонця». 
Л. Компанієць «Очерет». 
В. Войтович «Жирафа» 

С.136-137 

119 В. Сухомлинський «Що таке школа під голубими небом?» С.137-138 

120 Казки учнів Павлиської школи С.138-139 

121 Складання власних казок. Пригадайте, поміркуйте С. 140 

122 Урок-узагальнення з теми С. 140 

123 Урок позакласного читання 

124 Підсумковий урок за рік 
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І семестр 

Мова й мовлення 

1 Українська мова — державна мова. України. Український алфавіт. Впр. 1-7 С. 4-7 

2 Мови інших народів. Близькоспоріднені мови. Наша рідна мова. Впр. 8-13 С. 7-9 

3 Усне мовлення, його основні особливості. Впр. 14—20 С. 9-12 

4 Особливості писемного мовлення. Впр. 21—24 С.12-15 

5 Культура мовлення. Впр. 25-32 С.15-17 

6 Основні правила культури спілкування. Слова ввічливості. Впр. 33—38 С.17-20 

7 Урок розвитку зв'язного мовлення 

Текст 

8 Розвиток уявлень про текст. Тема і мета тексту. Визначення теми і мети (головної дум-
ки) висловлювань. Заголовок. Добір до текстів заголовків. Впр. 39-48 С.21-25 

9 Знаходження та інтонаційне виділення в реченнях тексту слів, найважливіших для 
вираження думки. Впр. 49-56 С. 25-28 

10 Абзац тексту. Спостереження за зв'язками між абзацами. План тексту. Впр. 56-61 С.28-30 

11 Зв'язок між реченнями в тексті. Спостереження за різними способами зв'язку. Части-
ни тексту. Впр. 62-69 С.30-34 

12 Спостереження за ознаками художніх, науково- популярних та ділових текстів. 
Впр. 70-73 С.35-37 

13 Складання текстів-інструкцій. Впр. 74-76 С.37-38 

14 Урок розвитку зв'язного мовлення 

15 Особливості текстів-листів. Складання листів, колективних та індивідуальних. 
Впр. 77-80 С.38-39 

16 Складання письмових запрошень і привітань. Впр. 81-86 С.40-42 

17 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

Речення 

18 Закріплення й узагальнення знань про основні ознаки речення. Впр. 87—90 С.43-45 

19 Речення за метою висловлювання. Окличні речення. Спостереження за інтонацією та 
розділовими знаками. Впр. 91-96 С.45-47 
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20 Вироблення вміння інтонувати речення, різні за метою висловлювання, неокличні та 
окличні речення. Звертання й розділові знаки у спонукальних реченнях. Впр. 97-105 С.47-50 

21 Члени речення. Головні і другорядні члени речення. Зв'язок слів у реченні. 
Впр. 106-110 С.50-53 

22 Урок розвитку зв'язного мовлення 

23 Закріплення поняття про головні і другорядні члени речення. Зв'язок між членами ре-
чення. Впр. 111-122 С.53-56 

24 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

Слово, значення слова 

25 Слова з прямим і переносним значенням. Впр. 123—127 С.57-58 

26 Слова, що мають кілька значень. Впр. 128-132 С.58-61 

27 Слова, які звучать і пишуться однаково. Впр. 133-136 С.61-62 

28 Слова, близькі за значенням (синоніми). Робота над синонімами. Впр. 137—140 С.62-63 

29 Практичне ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх шляхом добору синонімів. 
Впр. 141-145 С.64-65 

ЗО Урок розвитку зв'язного мовлення 

31 Слова, протилежні за значенням (антоніми). Впр. 146-151 С.65-67 

32 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

Будова слова 

33 Закінчення слова. Роль закінчень для зв'язку між словами в реченні. Впр. 152—157 С.68-70 

34 Основа слова. Впр. 158-162 С. 70-72 

35 Загальне уявлення про частини основи. Впр. 163—167 С.72-73 

36 Спільнокореневі слова. Корінь слова. Впр. 168—172 С. 74-75 

37 Вправи на розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова. 
Впр. 173-177 С.76-77 

38 Розрізнення слів з омонімічними коренями. Впр. 178—182 С. 77-79 

39 Урок розвитку зв'язного мовлення 

40 Чергування голосних звуків [о, е — і] в коренях слів. Впр. 183—187 С. 79-80 

41 Чергування приголосних звуків [г, к, х] — [з, ц, с] — [ж, ч, ш] у коренях слів. 
Впр. 188-195 С. 81-83 
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42 Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними [е], [и]. Правило написання слів 
з цими звуками. Впр. 196—200 С. 84-85 

43 Вправляння у перевірці правильності написання слів з ненаголошеними голосними 
[е], [и] шляхом словозміни та добору спільнокореневих. Впр. 201—204 С.86-87 

44 Закріплення правил про вимову і правопис слів з ненаголошеними [е], [и]. 
Впр. 205-209 С. 87-88 

45 Перевірка мовленнєвих умінь і навичок. Аудіювання 

46 Урок розвитку зв'язного мовлення 

47 Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. 
Робота з орфографічним словником. Впр. 210-216 С.89-91 

48 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

49 
Спостереження за вимовою парних дзвінких і глухих приголосних. Засвоєння правила 
вимовляння дзвінких приголосних у кінці слів і складів з наступним глухим звуком. 
Впр. 217-225 

С.91-95 

50 Вправи на закріплення вимови і правопису слів із дзвінкими та глухими 
приголосними звуками. Впр. 226-235 С.95-98 

51 Явища заміни в коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант за 
текстом вправи «Лісова казка». Впр. 236-239 С.98-99 

52 Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів. Впр. 240-245 С.99-101 

53 
Префікси і прийменники. Зіставлення за значенням та способом написання. 
Вправи на розрізнення значень і написання однозвучних префіксів і прийменників. 
Впр. 246-254 

С. 101-104 

54 Урок розвитку зв'язного мовлення 

55 Правопис префіксів роз-, без-. Впр. 255-260 С.104-106 

56 Вимова і правопис слів з префіксами з-, с-. Впр. 261—265 С. 106-108 

57 Закріплення правила про вимову і правопис слів з префіксами з-, с-. Впр. 266-269 С.108-109 

58 Правило вживання апострофа після префіксів. Впр. 270-273 С.109-110 

59 Закріплення правила про вживання апострофа після префіксів. Впр. 274-277 С.110-111 

60 Суфікс. Ознайомлення з суфіксом як значущою частиною слова. Впр. 278-289 С.112-115 

61 Правопис слів із суфіксом -ар-. Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу 
роль. Порядок усного розбору слів за будовою. Впр. 290-298 С.115-119 

62 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

63 Урок розвитку зв'язного мовлення 

64 Підсумковий урок за І семестр. Впр. 299-305 С.119-123 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

II семестр 

Частини мови. Загальне поняття 

65 
Загальне уявлення про частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник. 
Зіставлення іменників, прикметників, дієслів за їх значенням, питаннями, роллю 
в реченні. Впр. 1—3 

С. 3 -5 

66 Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смислови-
ми групами у межах кожної частини мови. Впр. 4—9 С. 5-7 

67 
Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за 
питаннями, значенням, роллю в реченні та за зв'язками з іншими словами. 
Впр. 10-18 

С.7-10 

68 Урок розвитку зв'язного мовлення 

Іменник 

69 Загальне поняття про іменник (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами 
в реченні). Іменники, що означають назви істот та назви неістот. Впр. 19-26 С.10-14 

70 Власні й загальні іменники. Велика буква у власних іменниках. Впр. 27—30 С.14-16 

71 Закріплення навичок правопису власних і загальних іменників. Впр. 31—35 С.16-18 

72 Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи 
на творення іменників від прикметників. Впр. 36—41 С.18-20 

73 Поняття предметності на прикладі іменників, що означають дії. Практичні вправлян-
ня у творенні іменників від дієслів за зразком. Впр. 42—47 С.20-22 

74 Урок розвитку зв'язного мовлення 

75 Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній. Впр. 48—51 С.23-24 

76 Вправи на визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями 
іменників. Впр. 52—56 С.24-27 

77 Змінювання іменників за числами. Спостереження за іменниками, які вживаються 
тільки в однині або у множині. Впр. 57—66 С.27-31 

78 Змінювання іменників за питаннями. Прийменники й закінчення як засоби 
вираження зв'язку між словами в реченні. Роль іменників у реченні. Впр. 65—75 С.31-35 

79 Закріплення знань про синтаксичну роль прийменників і закінчень. Впр. 76-81 С.35-37 

80 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

81 Урок розвитку зв'язного мовлення 

Прикметник 

82 Загальне поняття про прикметник (питання, значення, роль у реченні). Впр. 82—86 С.37-39 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

83 Зв'язок прикметників з іменниками. Впр. 87—91 С. 39-41 

84 Вправи на встановлення зв'язку прикметників з іменниками. Впр. 92—99 С.41-44 

85 Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками. Впр. 100—102 С. 44-46 

86 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

87 Закріплення вміння змінювати прикметники за числами, ставити питання до при-
кметників, редагувати текст. Впр. 103—106 С.46-47 

88 Урок розвитку зв'язного мовлення 

89 Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників. Впр. 107—110 С. 47-48 

90 Вправи на визначення роду і числа прикметників за іменниками. Прикметники-
антоніми. Впр. 111—115 С.49-51 

91 Повний аналіз прикметника як частини мови. Впр. 116—119 С.51-52 

92 Спостереження за вживанням прикметників у прямому й переносному значеннях. 
Впр. 120-129 С.52-55 

93 Вправи на засвоєння різних форм прикметників у сполученні з іменниками. Спостере-
ження за роллю прикметників у загадках. Впр. 130—134 С.56-57 

94 Урок розвитку зв'язного мовлення 

95 Закріплення й узагальнення знань про прикметник. Впр. 135-138 С.57-59 

96 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

Дієслово 

97 Загальне поняття про дієслово. Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Впр. 139-143 С.59-61 

98 Спостереження за роллю дієслів у реченнях і тексті. Дієслова-синоніми й антоніми. 
Впр. 144-148 С.61-64 

99 Змінювання дієслів за часами. Впр. 149-153 С.64-66 

100 Урок розвитку зв'язного мовлення. Складання розповіді за серією малюнків. Впр. 147 С. 62 

101 Вправи на розрізнення часових форм дієслів. Творчі завдання з використанням діє-
слівних форм. Впр. 154-163 С.66-70 

102 Закріплення знань і вмінь про часові форми дієслова. Впр. 164-172 С. 70-73 

103 Контрольне списування на швидкість (перевірка швидкості письма, культури 
оформлення роботи, поєднання літер, нахилу, розміру, форми) 

104 Змінювання дієслів минулого часу за родами. Впр. 173—176 С. 73-74 

105 Вправляння у змінюванні дієслів минулого часу за родами. Складання усного опису 
дятла за ілюстрацією. Впр. 177-181 С. 74-76 
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106 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

107 Урок розвитку зв'язного мовлення. Написання тексту-розповіді за матеріалом 
впр. 170 

108 Неозначена форма дієслова. Впр. 182-185 С. 76-78 

109 Вправи на творення неозначеної форми дієслів доконаного виду від форм недоконаного 
за питаннями і зразком (без уживання термінів). Впр. 186—188 С. 78-79 

110 Розрізнення дієслів неозначеної форми за питаннями що робити? що зробити? Вико-
ристання неозначеної форми дієслів у складанні порад, інструкцій. Впр. 189-194 С. 79-80 

111 Творення часових форм від неозначеної форми дієслова. Спостереження за вживанням 
неозначеної форми дієслів у прислів'ях і приказках. Впр. 195-203 С. 81-84 

112 Написання не з дієсловами. Впр. 204—209 С. 84-86 

113 Вправляння у розборі дієслів як частини мови. Впр. 210—213 С. 87-88 

114 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

115 Перевірка мовленнєвих умінь і навичок. Аудіювання 

Повторення за рік 

116 Урок розвитку зв'язного мовлення 

117 Повторення вивченого 

118 Повторення вивченого 

119 Повторення вивченого 

120 Підсумковий урок за рік 



2 клас 139 

РОСІЙСЬКА МОВА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ І. Ф. ҐУДЗИК) 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

І семестр 

Текст 

1 Вступление. Русский язик — язик русского народа. Общность русского язьїка с украинским. 
Значение русского язьїка в жизни украинского народа 

2 Текст. Развитие представлений о тексте, его теме, основной мьісли 

3 Аудирование. Особенности слушания как вида речевой деятельности, понимание фактического со-
держания теми, основной мьісли произведения 

4 Построение текста. Развитие умения различать в тексте зачин, основную часть, заключение; умение 
строить текст. Культура оформлення письменной работи в тетради и на доске 

5 Чтение. Понимание фактического содержания прочитанного незнакомого текста после предвари-
тельной подготовки, с опорой на вспомогательнме слова 

6 Связь предложений в тексте: синоним, слова он (она, оно, они), зтот (зто, зта, зти) 

7 
Диалогическая речь. Правила поведения в диалоге (внимательно слушать, отвечать на вопрос, 
поддерживать беседу, уважать другие мнения). Воспроизведение прослушанньїх диалогов, составле-
ние диалогов с опорой на вспомогательнме слова. Зтикетньїе формули, используемне в диалогах 

8 Развитие письменной речи. Составление 2-3 предложений по рисунку и обьединение их в текст 

9 Вопросьі к тексту (о содержании, смисле, значений слов и виражений, связи с жизненним опитом 
читателя, отношении к прочитанному). Слова автора и персонажей в тексте с диалогом 

Предложение 

10 
Предложение. Види предложений по цели висказивания. Прописная буква в начале предложений. 
Употребление существительннх в дательном падеже множественного числа с предлогом по (по доро-
гам, по страницам) 

11 Аудирование. Восприятие на слух более длинних, чем во втором классе предложений (1-8 слов) 

12 Восклицательние предложения. Предложения, содержащие утверждение или отрицание. Отдельние 
форми глаголов (без употребления терминов) 

13 Чтение вслух предложений интонационно правильно, с соблюдением норм произношения, работа над 
интонационной виразительностью чтения 

14 Знаки препинания в конце предложения. Развитие пунктуационной зоркости 

15 
Устная монологическая речь. Основние требования к устному висказиванию: связность, наличие 
своей точки зрения, учет интересов слушателя, ситуации общения. Внборочннй пересказ прослу-
шанного и обсужденного повествовательного текста 

16 Развитие письменной речи. Составление 2-3 предложений об осени и об'ьединение их в текст 

17 Связь слов в предложении. Развитие умения ставить вопрос от одного слова к другому. Предлоги 
с пространственньїм значением: у, в, под, над, к, от, из, с, по и т. д. 

18 Аудирование. Слушание — понимание текста, относящегося к художественному стилю. Собственное 
мнение ученика по поводу прослушанного текста 

19 
Обращение, стоящее в начале и конце предложения. Знаки препинания при обращении. Употребле-
ние существительннх в форме именительного падежа в роли обращения. Развитие пунктуационной 
зоркости 

20 Проверочная работа. Язнковне умения и навики по теме: «Текст. Предложение». Повторение 
и закрепление изученного материала 
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Звуки и букви. Слог. Ударение 

21 Слог. Роль гласних в образовании слога. Совершенствование умения делить слово на слоги. Развитие 
произносительньїх навьїков в соответствии с орфозпическими нормами. Проверочная работа. Диалог 

22 Диалогическая речь. Самостоятельное составление диалогов на основе жизненного опьіта. Зтикетньїе 
формули, используемьіе в диалогах 

23 Перенос слова. Деление слова на слоги для переноса. Проверочная работа. Диалог 

24 Развитие письменной речи. Составление 2-3 предложений о собьітии в жизни класса 

25 Ударение. Совершенствование умения определять в слове ударение. Развитие умения различать сло-
ги слова в зависимости от места по отношению к ударению, сопоставлять произношение и написание 

26 Гласньїе звуки. Обозначение их на письме буквами. Совершенствование графических навьїков 
письма 

27 Сильная и слабая позиция гласних звуков в словах. Сопоставление произношения и написання слова 

28 Устная монологическая речь. Пересказ самостоятельно прочитанного текста, вьіражение своего отно-
шения к сказанному. Проверочная работа. Диалог 

29 Слабая позиция гласньїх звуков в слове. Произношение слов слабой позиции. Работа с орфографиче-
ским словарем. Развитие орфографической зоркости. Проверочная работа. Аудирование 

ЗО Аудирование. Слушание сказки. Создание образов, которьіе возникают в воображении при слушании 

31 Сильная и слабая позиция гласньїх звуков в слове. Проверка правописания слабьіх позиций гласньїх 
звуков. Развитие орфографической зоркости. Проверочная работа. Списьівание 

32 Развитие письменной речи. Письменний пересказ с опорой на данньїе сочетания слов 

33 Чтение. Совершенствование навьїка чтения слов с буквами, различающимися в русской и украин-
ской графике. Чтение вслух с соблюдением норм произношения 

34 Итоговнй урок за І семестр 

II семестр 

35 Согласньїе звуки. Обозначение их на письме буквами. Совершенствование графических навьїков 
письма 

36 Диалогическая речь. Самостоятельное составление диалогов — впечатлений о прочитанньїх произве-
дениях. Зтикетньїе формульї, используемьіе в диалогах 

37 Твердьіе и мягкие согласньїе. Обозначение мягкости согласньїх буквами е, е, и, ю, я, ь 

38 Аудирование. Слушание рассказа-миниатюрьі. Опора при слушании на данньїй план вьісказьівания 
(3-4 пункта) 

39 Произношение и написание слов с сочетанием согласньїх (возьму, песня ит.д.) . Правило употребле-
ния мягкого знака в зтой позиции. Перенос слов. Развитие орфографической зоркости 

40 Развитие письменной речи. Письменний пересказ с опорой на план 

41 Произношение и написание сочетаний букв чк, чн, нч, шн, нщ, рщ. Правило переноса слов с атими 
сочетаниями. Развитие орфографической зоркости 

42 Звонкие и глухие согласньїе звуки. Отработка произношения и правописания сильной позиции 
согласньїх звуков в словах 

43 Устная монологическая речь. Совместное составление устного сочинения по данному началу и концу 

44 Произношение и обозначение на письме слабьіх позиций согласньїх звуков в словах. Развитие орфо-
графической зоркости 

45 Алфавит. Последовательность букв в русском алфавите, их названия. Прописная буква в именах лю-
дей, кличках животньїх, названиях городов, сел. Совершенствование графических навьїков письма 
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46 Чтение. Совершенствование навьїка чтения слов, написание которьіх не полностью соответствует 
произношению 

47 Упраяснение в расположении слов в алфавитном порядке с учетом 2-й, 3-й букви 

48 Развитие письменной речи. Самостоятельное письменное вьісказьівание (3-4 предложения) 
о собьітии в жизни семьи 

49 Аудирование. Слушание стихотворений. Определение общего тона прослушанного текста, темпа, 
громкости речи, связьівание зтих особенностей речи с ее содержанием, условиями общения 

Значение слова 

50 Значение слова. Нахождение слова с указанньїм значением среди данньїх слов. Употребление слова 
в нужной грамматической форме (практически) 

51 Диалогическая речь. Самостоятельное составление диалогов на основе просмотренньїх фильмов. 
Зтикетньїе формули, используемьіе в диалогах 

52 Значение слова с мотивированньїм значением (в простих случаях: желток, подберезовик) — по 
образцу 

53 Чтение. Совершенствование навьїка чтения слов с сочетаниями -ого, -его, -тся, -ться 

54 Наблюдение за ролью синонимов в тексте. Проверочная работа. Устньїй пересказ 

55 
Паблюдение за ролью антонимов в тексте. Отдельньїе грамматические формьі прилагательньїх (без 
употребления терминов) в форме именительного падежа единственного и множественного числа 
(високий). Проверочная работа. Устньїй пересказ 

56 Развитие письменной речи. Самостоятельное письменное вьісказьівание (3-4 предложения) 
о прочитанньїх произведениях 

57 Словарь. Формирование навьїков работьі с орфографическим словарем. Проверочная работа. Устньїй 
пересказ 

58 Чтение. Совершенствование навьїка чтения слов с ассимиляцией согласньїх по звонкости — глухости 
(сказка; сбить) и некоторьіми другими сочетаниями согласньїх 

59 Слова русского и украинского язьїков, не совпадающие по значенню и/или звучанню, написанню 

60 Устная монологическая речь. Самостоятельние вьісказьівания учащихся на основе жизненного 
опьіта 

61 Проверочная работа. Зрительно-слуховой диктант 

62 Аудирование. Развития внимания при слушании загадок. Работа над скороговорками 

63 
Тематические группн слов. Паиболее употребительнне устойчивне сочетания слов (Доброе утро! 
Всего хорошего! Не спускать глаз! Не сводить глаз. Co всех ног. На носу (зарубить). Как свои пять 
пальцев (знать) и др.) 

64 Развитие письменной речи. Самостоятельное письменное вьісказьівание (3-4 предложения) по мате-
риалам наблюдений о погоде сегодня 

65 Повторение и закрепление изученного материала по теме «Звуки и буквьі. Слог. Ударение» 

66 Повторение и закрепление изученного материала. Проверочная работа. Аудирование 

67 Чтение. Особенности чтения вслух и молча. Понимание основной мьісли отдельнмх образньїх 
виражений текста (в ходе совместного обсуждения) 

68 Повторение и закрепление изученного материала по теме «Значение слова» 

69 Проверочная работа. Язьїковьіе умения и навьїки по теме «Звуки и букви. Слог. Ударение. Значение 
слова». Повторение и закрепление изученного материала 

70 Итоговий урок за II семестр 



142 Календарне планування. 1-4 класи 

МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. В. БОГДАНОВИЧА) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Повторення та узагальнення матеріалу за 2 клас 

1 Усна й письмова нумерація чисел першої сотні: лічба, називання, запис, порівняння 
чисел. № 1-12 С. 3-4 

2 
Додавання й віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Ознайомлення 
з деякими буквами латинського алфавіту. Периметр трикутника. Задачі на дві дії, які 
включають збільшення (зменшення) на кілька одиниць. № 13—21 

С. 4-6 

3 
Пазви чисел дії додавання. Зв'язок дій додавання й віднімання. Задачі на знаходжен-
ня невідомого доданка. Вимірювання та порівняння довжини відрізків. Буквене позна-
чення точок і відрізків. № 22-32 

С. 6-8 

4 Перевірка додавання й віднімання. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного. 
Задачі на дві дії. № 33-40 С. 8-9 

5 Рівняння. Розв'язування задач на знаходження невідомого доданка. Задачі на дві дії, 
які включають знаходження невідомого зменшуваного. № 41—49 С. 9-10 

6 
Додавання й віднімання виду 38 + 2; 80 - 4. Поняття про взаемообернені задачі. 
Розв'язування задач на знаходження невідомого доданка. Розв'язування рівнянь на дії 
першого ступеня. № 50—59 

С.11-12 

7 Додавання й віднімання вид 36 + 7; 73 - 8. Задачі, які включають дворазове 
збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. № 60—68 С.12-14 

8 
Назви чисел дії віднімання. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень 
виразів з буквеними компонентами. Задачі на дві дії, які включають знаходження 
невідомого зменшуваного. Периметр трикутника. № 69-78 

С.14-15 

9 Письмове додавання й віднімання двоцифрових чисел. Задачі на знаходження третього 
доданка. Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого зменшуваного. № 79—87 С.15-16 

10 Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розв'язування задач двома 
способами. № 88-97 С.17-18 

11 Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання й розв'язування 
рівнянь на знаходження доданка. № 98-105 С.18-19 

12 Таблиці множення чисел 2 і 3. Назви чисел при множенні. Розв'язування складених 
задач на дві дії різних ступенів. № 106-113 С.19-20 

13 Знаходження значень виразів з діями різних ступенів. Розв'язування складених задач, 
які включають дію множення. Табель-календар. № 114-120 С.20-22 

14 
Задачі на ділення. Назви чисел при діленні. Зв'язок дій множення й ділення. 
Розв'язування складеної задачі, яка включає дворазове зменшення чисел на кілька 
одиниць. № 121-130 

С.22-23 

15 Таблиці ділення на 2 і 3. Прості задачі на ділення. № 131-136 С. 24 

16 
Таблиця множення й ділення на 4. Застосування таблиці для розв'язування задач та 
для знаходження значень виразів. Знаходження значень виразів з буквеними компо-
нентами. № 137-145 

С.24-26 

17 Таблиця множення й ділення на 5. Застосування таблиці для розв'язування задач 
та для знаходження значень виразів. Складання задач за малюнками. Л/5 146—153 С.26-27 

18 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 



2 клас 143 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

Табличне множення й ділення 

19 Таблиця множення числа 6. Задачі на застосування порядку виконання дій. Знахо-
дження значень виразів з буквою, що повторюється. № 154—164 С. 28-29 

20 Доба, година, хвилина, секунда. Визначення часу за годинником. Задачі, які 
включають дворазове збільшення (зменшення) в кілька разів. № 165—172 С. 29-30 

21 
Визначення часу за годинником. Задачі на дворазове збільшення (зменшення) числа на 
кілька одиниць чи в кілька разів. Дії над величинами та іменованими числами. 
№ 173-182 

С. 30-32 

22 Визначення часу за годинником. Дії над величинами та іменованими числами. Задачі 
на спосіб зведення до одиниці (перший вид). № 183—191 С. 32-33 

23 Таблиця ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, які включають ділення на 6. 
Творча робота над задачею. № 192-201 С.33-35 

24 Засвоєння таблиці ділення на 6. Задачі на спосіб зведення до одиниці (перший вид). 
Знаходження довжини ламаної. № 202—211 С.35-36 

25 Засвоєння таблиці ділення на 6. Розв'язування задач і прикладів, які включають 
ділення на 6. № 212-218 С.36-37 

26 Кратне порівняння чисел. Знаходження значень виразів та розв'язування задач на дві 
дії. А® 219-227 С.37-38 

27 Розв'язування простих задач на порівняння. Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії 
над величинами. № 228-237 С.38-39 

28 Таблиця множення числа 7. Задачі на спосіб зведення до одиниці. № 238-246 С. 40-41 

29 Розв'язування прикладів і задач, які містять множення числа 7. Рівняння на знахо-
дження невідомого зменшуваного. Розв'язування задач двома способами. № 247—254 С. 41 

ЗО Задачі з буквеними даними (аналіз розв'язання). Складання й знаходження значень 
виразів. Задачі на дві дії різних ступенів. № 255-262 С.42-43 

31 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

32 Розв'язування задач на кратне порівняння числа і суми. Задачі з буквеними даними. 
№ 263-271 С.43-44 

33 Таблиця ділення на 7. Задачі на знаходження частки двох чисел. № 272-280 С.44-45 

34 Вправи на засвоєння таблиці ділення на 7. Розширена задача на спосіб зведення до оди-
ниці. № 281-289 С.45-46 

35 Розв'язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Задачі на спосіб зведен-
ня до одиниці. Аналіз розв'язання задачі на три дії. № 290-300 С.46-47 

36 Розв'язування рівнянь. Розв'язування задач на порівняння двох чисел. № 301-309 С.48-49 

37 Закріплення таблиць множення й ділення. Складання й розв'язування рівнянь. 
Задачі на знаходження третього доданка. № 310-317 С.49-50 

38 Таблиця множення числа 8. Задачі на дві та три дії. № 318-325 С. 50-51 

39 Засвоєння таблиці множення числа 8. Складання задач на суму двох добутків. 
Л® 326-332 С.51-52 

40 Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). 
Засвоєння таблиці множення числа 8. № 333-339 С. 52-53 



144 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

41 Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). 
Розв'язування рівнянь. № 340-349 С.53-54 

42 Таблиця ділення на 8. Вправи на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на спосіб 
зведення до одиниці (другий вид). Знаходження частин числа. № 350-358 С.54-55 

43 Засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на порівняння різниці двох добутків або двох 
часток. № 359-366 С.55-56 

44 
Знаходження невідомого діленого та розв'язання рівняння. Розв'язування за даним 
планом задачі на кратне порівняння двох часток. Задачі на три дії, які включають 
збільшення числа в кілька разів. JV? 367-377 

С.56-57 

45 Засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на порівняння двох часток. Складені задачі 
з буквеними даними (аналіз розв'язання). № 378—386 С.57-58 

46 Таблиця множення числа 9. Задачі на суму двох добутків. Периметр трикутника. 
№ 387-395 С.59-60 

47 Засвоєння таблиці множення числа 9. Складені задачі, які включають знаходження 
частини числа. Розв'язування простих задач складанням рівнянь. № 396—404 С.60-61 

48 Знаходження невідомого дільника. Задачі на дві дії. № 405—415 С.61-62 

49 Засвоєння таблиць множення й ділення. Складання задачі за даним виразом. Задачі на 
дві дії. Л® 416-424 С.62-63 

50 Таблиця ділення на 9. Застосування таблиці ділення на 9. Задача на спосіб зведення до 
одиниці (другий вид). № 425—441 С.63-65 

51 Розв'язування рівнянь. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид).Складені за-
дачі, які включають знаходження невідомого компонента. № 442-449 С.65-66 

52 Переставна властивість дії множення. Розв'язування нерівностей. Складені задачі, які 
включають знаходження невідомого компонента. № 450—457 С.66-67 

53 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел 

54 Лічба в межах 199. Попереднє і наступне числа до даного числа. Задачі на сумісні дії 
першого і другого ступенів. № 458-468 С.68-70 

55 Утворення числа 200. Назва чисел третього розряду. Задачі на дві дії, які включають 
знаходження невідомого зменшуваного. № 469—478 С.70-71 

56 Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків і одиниць. Назви розрядних чисел І, 
II і III розрядів. Задачі на час. № 479-487 С.72-73 

57 Утворення трицифрових чисел. Читання чисел, які записані в нумераційній таблиці. 
Додавання чисел різних розрядів. Задачі на спільну роботу. № 488-497 С.73-75 

58 Запис чисел у нумераційній таблиці. Порівняння чисел. JV? 498—505 С. 75-76 

59 Запис і читання трицифрових чисел. Випадки додавання й віднімання, пов'язані 
з нумерацією чисел. Задачі на дві або три дії. № 506-515 С. 76-77 

60 Визначення чисел сотень і десятків у трицифрових числах. Задачі на дві або три дії, які 
включають збільшення (зменшення) числа у кілька разів. № 516—525 С. 77-79 



2 клас 145 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

Тисяча. Міри довжини і маси 

61 Міри довжини. Міліметр. Відношення між 
одиницями довжини. Аналіз розв'язання задачі на три дії. № 526-535 С. 79-81 

62 Міри довжини. Кілометр. Порівняння значень величин. Творча робота над задачею. 
№ 536-545 С. 81-83 

63 Міри маси. Грам. Задачі на дві та три дії. № 546-553 С. 83-84 

64 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

II семестр 

Додавання й віднімання в межах 1000 

65 
Додавання й віднімання круглих сотень. Додавання й віднімання круглих десятків 
з переходом через десяток. Задачі на дві дії першого ступеня. Кути, види кутів. 
Побудова прямого кута. № 554-563 

С. 84-85 

66 Додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків. Розширена задача на спо-
сіб зведення до одиниці (перший вид). № 564—570 С.85-87 

67 Додавання виду 520 + 340. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (перший 
вид). А® 571-579 С.87-88 

68 Усне віднімання виду 470 - 320. Застосування прийомів обчислень. Задачі, які вклю-
чають суму трьох або двох доданків (підготовча робота). № 580—587 С.88-90 

69 
Додавання й віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. 
Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Знаходження периметра прямокутної 
ділянки. № 588-596 

С.90-91 

70 
Додавання й віднімання виду 430 + 500; 430 + 50; 760 - 400; 760 - 40. Розширена 
задача на спосіб зведення до одиниці. Складена задача, яка включає суму трьох або 
двох доданків. № 597-603 

С.91-93 

71 Різні способи усного додавання круглих трицифрових чисел. Розширена задача на 
спосіб зведення до одиниці. № 604-611 С.93-94 

72 Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота 

73 Додавання й віднімання виду 230 + 70; 200 - 60. Дії з іменованими числами. 
№ 612-618 С.94-95 

74 Різні способи усного віднімання круглих трицифрових чисел. Розширена задача на 
знаходження третього доданка. № 619—625 С.95-96 

75 Додавання виду 380 + 590. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. 
№ 626-634 С. 96-97 

76 Віднімання виду 420 - 70. Застосування пройдених випадків арифметичних дій. 
Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (другий вид). № 635-643 С.97-98 

77 Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Розширена задача 
на спосіб зведення до одиниці. № 644—652 С. 98-99 

78 Віднімання виду 600 - 270. Задачі, які включають суму двох або трьох доданків. Види 
трикутників за кутами й сторонами. Знаходження периметра трикутника. А£ 653—662 С.99-100 

79 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Прості задачі на 
додавання. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці (перший вид). № 663-671 С.100-101 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

80 Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через десяток. Прості задачі на 
віднімання. Задачі, які включають суму трьох або двох доданків. № 672—680 С.101-103 

81 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 
або сума десятків дорівнює 10 десяткам. Додавання й віднімання величин. № 681-688 С.103-104 

82 Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. Скла-
дені задачі на дві або три дії. Дії з величинами. № 689-697 С.104-105 

83 Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Обчислення пери-
метра прямокутника. № 698-705 С.105-106 

84 Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд. Складена задача 
на три дії. № 706-713 С.106-107 

85 Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). 
Складання задачі, оберненої до заданої. № 714-721 С.107-108 

86 
Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд (два переходи). 
Задачі на дві дії, які включають порівняння результату першої дії з одним із даних 
чисел. № 722-731 

С.108-109 

87 Письмове додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків. 
Задачі, які включають суму двох або трьох чисел. № 732—741 С.110-111 

88 Письмове виконання сумісних дій додавання й віднімання. Задачі на три дії. 
№ 742-750 С.111-112 

89 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

90 Повторення й закріплення вивченого 

Множення й ділення в межах 1000 

91 Множення чисел O i l . Множення на 0 і 1. Задачі на дві або три дії. № 751-757 С.112-113 

92 Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел. Розв'язування задачі на три дії за даним 
планом. № 758-767 С.113-115 

93 Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль. Задача, яка включає суми трьох і двох 
чисел. № 768-778 С.115-116 

94 Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох 
добутків. № 779-786 С.116-117 

95 Множення й ділення на 10 і 100. Розв'язування й порівняння взаємопов'язаних задач. 
№ 787-795 С.117-118 

96 Ділення виду 80 : 8; 700 : 7. Творча робота над задачею. Задачі на дві або три дії. 
№ 796-803 С.118-119 

97 Множення й ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення 
одноцифрового числа на розрядне. Задачі на дві або три дії. № 804-811 С.119-120 

98 Ділення числа на добуток. Задачі на 2 дії, пов'язані з одиничною нормою. Творча 
робота над задачею (складання оберненої задачі). № 812-820 С.121-122 

99 Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота 

100 Ділення виду 80 : 20; 600 : ЗО; 600 : 300. Розв'язування задач на дві дії, які включають 
знаходження частини числа. № 821—829 С.122-123 

101 Множення суми на число. Розв'язування задач двома способами. Розв'язування задач 
з буквеними даними. № 830-839 С.123-124 
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102 Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на знаходження суми двох 
добутків. Задачі з буквеними даними. № 840—846 С. 124-126 

103 Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Задачі на знаходження суми двох 
добутків. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. № 847-855 С.125-126 

104 Множення числа на суму. Складання задачі за рівнянням. Задачі, пов'язані з одинич-
ною нормою. № 856-865 С.126-127 

105 Множення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. 
№ 866-873 С.128-129 

106 Множення двоцифрового числа на двоцифрове (на основі множення числа на суму). 
Задачі на три дії (порівняння двох часток). № 874-882 С. 129 

107 Випадки множення й ділення в межах 1000, які зводяться до табличних. Задачі, які 
включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів. № 883—893 С. 130 

108 Множення виду 320 х 3. Задачі, пов'язані з одиничною нормою. Складання задачі 
даного виду. № 894-901 С. 131 

109 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

110 Повторення й закріплення вивченого 

111 Ділення суми на число. Розв'язування задач двома способами. № 902-909 С.131-133 

112 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3. Творча робота над задачею. 
Задачі, які включають знаходження невідомого компонента. № 910—918 С.133-134 

113 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3. Задачі, пов'язані з одинич-
ною нормою. Складання задачі за даним виразом. № 919-929 С.134-135 

114 
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 50 : 2. Знаходження значень виразів 
з буквеними даними. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків. 
№ 930-937 

С.135-136 

115 Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове способом розкладу на зручні доданки. 
Задача, обернена до задачі на суму двох добутків. № 938-945 С.136-137 

116 Перевірка ділення множенням. Розв'язування задач, обернених до задач на суму двох 
добутків. № 946-954 С.137-138 

117 Ділення виду 360 : 3. Задача, обернена до задачі на суму двох добутків. № 955-963 С.138-139 

118 Ділення виду 64 : 16 способом випробовування. Задачі на три дії, пов'язані зі знахо-
дженням невідомого зменшуваного. № 964-972 С.139-141 

119 Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на три дії. № 973-980 С.141-142 

120 Позначення частин числа цифрами. Складені задачі, які включають знаходження час-
тин числа. № 981-989 С.142-143 

121 Розв'язання задач на час. Задачі, які включають знаходження частини числа. Ділення 
двоцифрового числа на двоцифрове. № 990-999 С.143-145 

122 Ділення трицифрового числа на двоцифрове. Задачі, обернені до задач на суму двох 
добутків. М 1000-1009 С.145-146 

123 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

124 Повторення й закріплення вивченого 
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125 Ділення з остачею (ознайомлення). Порівняння числових значень виразів. Задачі на 
порівняння чисел. № 1010-1019 С.146-147 

126 Ділення з остачею (розгляд прийому обчислення). Задачі, які включають величини. 
Л®1020-1029 С.147-149 

127 Ділення з остачею (закріплення). Повторення таблиць множення й ділення. Задачі, які 
включають знаходження частини числа. № 1030—1039 С.149-150 

128 Знаходження числа за його частиною. Розв'язування задач, які включають знаходжен-
ня числа за його частиною 

129 Повторення й закріплення вивченого. Самостійна робота 

Повторення вивченого за рік 

130 Табличне множення й ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на 
одноцифрове число. № 1040-1050 С. 151-152 

131 Таблиці множення, ділення та ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове 
число. № 1051-1059 С.152-153 

132 Нумерація трицифрових чисел. Письмове множення на одноцифрове число. Куб. 
Елементи куба (ребра, вершини, грані). № 1060-1065 С. 153-154 

133 Усне додавання й віднімання трицифрових круглих чисел. Ознайомлення з письмовим 
діленням на одноцифрове число. № 1066-1074 С. 154 

134 Письмове ділення на одноцифрове число. № 1075—1082 С.155-156 

135 Письмове ділення на одноцифрове число. № 1083—1092 С. 156-157 

136 Письмове ділення на одноцифрове число. № 1093-1100 С. 157 

137 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

138 Повторення й закріплення вивченого 

139 Розв'язування цікавих задач С.158-159 

140 Підсумковий урок за рік 
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МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Л. П. КОЧИНОЇ, Н. П. ЛИСТОПАД) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Повторення матеріалу за 2 клас 

1 Що ти знаєш? №° 1—5 С. 3 

2 Нумерація чисел від 1 до 100. № 6-13 С. 4-5 

3 Додавання й віднімання в межах 100. № 14—28 С. 5-7 

4 Табличне множення й ділення. № 29—40 С. 7-8 

5 Прості й складені задачі. Поміркуємо. № 41-46 С. 9-11 

Додавання й віднімання в межах 100 (узагальнення) 

6 Додавання й віднімання. Про що дізнаєшся? №1-5 С. 12 

7 Додавання й віднімання в межах 100. Розв'язування задач. Вирази на дві дії 
з використанням усіх чотирьох дій. Геометричний матеріал. № 6-12 С. 13-14 

8 Додавання й віднімання. Розв'язування задач. Геометричний матеріал. Вирази на 
дві дії з використанням дій 1 і 2 ступенів. № 13—19 С.14-15 

9 Додавання й віднімання: числові вирази. Розв'язування задач. Геометричний 
матеріал. Вирази на дві дії з використанням дій 1 і 2 ступенів. № 20—26 С. 15-16 

10 Вирази на кілька дій. Розв'язування задач. Обчислення виразів на сумісні дії. 
№ 27-32 С. 17 

11 Буквені вирази. Розв'язування задач. Обчислення виразів на сумісні дії. № 33—47 С. 18-19 

12 Задачі з буквеними даними. Додавання й віднімання. Розв'язування задач. Геоме-
тричний матеріал. Числові вирази на дві дії. № 48—55 С. 20-21 

13 Рівність. Розв'язування задач. Геометричний матеріал. № 56-59 С. 21-22 

14 Нерівність. Розв'язування задач. № 60—64 С.22-24 

15 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести або усне опитування) 

16 Залежність суми від зміни доданків. Геометричний матеріал. Розв'язування задач. 
Вирази на сумісні дії. № 65-70 С.24-25 

17 Додавання й віднімання: зміна суми залежно від зміни обох доданків. 
Розв'язування задач. Буквені вирази. Вирази на дві дії на порядок дій. № 71—79 С.25-27 

18 Додавання й віднімання. Розв'язування задач. Геометричний матеріал. Вирази на 
порядок дій. Буквені вирази. № 80-86 С.27-28 

19 Додавання й віднімання. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. № 87-92 С.28-30 

20 Додавання й віднімання: перевірка дії додавання. Розв'язування задач. Вирази на 
порядок дій. № 93-99 С.30-31 

21 Додавання й віднімання: рівняння. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. 
№ 100-107 С. 31-32 
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22 Додавання й віднімання: перевірка дії віднімання. Розв'язування задач. Вирази на 
порядок дій.№ 108-114 С. 33-34 

23 Додавання й віднімання: рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. 
Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. № 115-120 С.34-35 

24 Додавання й віднімання: рівняння на знаходження невідомого від'ємника. 
Розв'язування задач. Нерівності. № 121-126 С.35-36 

25 Геометричний матеріал: види кутів. Розв'язування задач. № 127—131 С.36-37 

26 Геометричний матеріал: побудова прямого кута. Розв'язування задач. № 132—135 С.37-38 

27 Творча робота над задачами. №136 
Повторення вивченого матеріалу. № 137-138 С.39-40 

28 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести або усне опитування) 

Табличне множення й ділення 

29 Табличне множення й ділення. Про що дізнаєшся? №1—5 С. 41 

ЗО Випадки множення одиниці та на одиницю. Геометричний матеріал. 
Розв'язування задач. № 6-14 С. 42-43 

31 Ділення на одиницю. Розв'язування задач. Додавання й віднімання. Геометрич-
ний матеріал. № 15-22 С.43-44 

32 Множення й ділення нуля. Числові вирази. № 23—32 С.44-46 

33 Множення на нуль. Неможливість ділення на нуль. Розв'язування задач. Буквені 
вирази. Вирази на порядок дій. № 33-40 С.46-47 

34 Множення десяти і ділення на десять. Геометричний матеріал. Розв'язування 
задач. Рівності та нерівності. № 41-53 С.47-49 

35 Повторення множення числа 2 і ділення на 2. Геометричний матеріал. 
Розв'язування задач. № 54—61 С.49-50 

36 Половина. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. 62—70 С.51-52 

37 Ділення з остачею. Розв'язування задач. Арифметичні дії з величинами довжини. 
Вирази на порядок дій. № 71-79 С.53-54 

38 Повторення множення числа 3 і ділення на 3. Розв'язування задач. № 80—86 С.55-56 

39 Третина. Рівняння. Геометричний матеріал. Розв'язування задач. Вирази на поря-
док дій. Коло, радіус кола. № 87-97 С. 56-57 

40 Ділення на 3 з остачею і без остачі. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. 
№ 98-104 С. 58 

41 Творча робота над задачами. Поміркуємо. № 105-107 С. 59 

42 Повторення множення числа 4 і ділення на 4. Арифметичні дії з величинами 
довжини. Розв'язування задач. № 108—116 С. 60 

43 Четвертина. Знаходження невідомих дільника і діленого. Вирази на порядок дії. 
Геометричний матеріал. Розв'язування задач. № 117—127 С. 61-62 

44 Закріплення ділення на 4 з остачею і без остачі. Вирази на порядок дій. Геометрич-
ний матеріал. Розв'язування задач. Радіус, діаметр кола. № 128-135 С.63-64 
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45 Повторення множення числа 5 і ділення на 5. Рівняння. Вирази на порядок дій. 
Геометричний матеріал. Розв'язування задач. № 136-145 С.64-65 

46 Творча робота над задачами. № 146-147 С. 66 

47 
Закріплення множення і ділення з числом 5: перевірка дії множення і ділення, дії 
з величинами, обчислення виразів на порядок дій. П'ята частина від числа. Геоме-
тричний матеріал. Розв'язування задач. № 148—156 

С.67-68 

48 Вирази на порядок дій. Ділення на 5 з остачею і без остачі. Геометричний матеріал. 
Розв'язування задач. № 157-167 С.68-70 

49 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести або усне опитування) 

50 Множення числа 6 і ділення на 6. Вирази на порядок дій. Розв'язування задач. 
№ 168-175 С.70-71 

51 Множення й ділення з числом 6; шоста частина числа. Вирази на порядок дій. Рів-
няння. Геометричний матеріал. Розв'язування задач. № 176—184 С.71-73 

52 Ділення на 6 з остачею і без остачі. Нерівності з використанням дій множення 
і ділення. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. № 185—193 С.73-74 

53 Множення числа 7 і ділення на 7. Геометричний матеріал. Розв'язування задач. 
№ 194-203 С.75-76 

54 Сьома частина від числа. Рівняння. Вирази на порядок дій. Геометричний 
матеріал. Розв'язування задач. № 204-212 С.76-77 

55 Ділення на 7 з остачею і без остачі. Геометричний матеріал. Розв'язування задач. 
№213-219 С.77-78 

56 Множення чисел 8 і 9. Ділення на 8 та 9. Вирази з буквеними виразами. Геоме-
тричний матеріал. Розв'язування задач. № 220—228 С.79-80 

57 Ділення та множення з числами 8 і 9; восьма частина числа. Рівняння. Вирази на 
порядок дій. Розв'язування задач. № 229-236 С.80-81 

58 Множення й ділення з числами 8 та 9. Ділення на 8 з остачею. Геометричний мате-
ріал. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. № 237-246 С. 81-82 

59 Множення й ділення. Ділення на 9 з остачею. Перевірка дії ділення. Вирази на 
порядок дій. Розв'язування задач. № 247-255 С. 82-83 

60-
вІ Повторення вивченого матеріалу. № 256-268 С. 59-60 

62 Повторення вивченого матеріалу. № 269—272 С. 86 

63 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести або усне опитування) 

64 Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумковий урок за семестр 

II семестр 

Множення й ділення двоцифрових чисел 

65 Про що ти дізнаєшся? №1-5 С. 87 

66 Множення й ділення чисел, що закінчуються нулями. Множення й ділення на 10. 
Частини. № 6-15 С.88-89 



152 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

67 Множення розрядних чисел на одноцифрове число. Множення одноцифрового чис-
ла на розрядне. Задачі на знаходження частини від числа. JV5 16-24 С. 89-90 

68 Ділення розрядних чисел на одноцифрове. Ділення виду 90 : 30. Геометричний 
матеріал. JV5 25-31 С.90-91 

69 Задачі на знаходження числа за його частиною, довжина ламаної. Вирази з букве-
ними даними. № 32-39 С.92-93 

70 Множення суми на число. Порівняння виразів. Коло. Центр кола. Діаметр кола. 
Побудова кола. № 40-47 С.93-95 

71 Множення двоцифрового числа на одноцифрове. Рівняння на знаходження невідо-
мого множника. Дії з іменованими числами. Творча робота над задачами. № 48—56 С.95-96 

72 Множення одноцифрового числа на двоцифрове. Відрізки та ламані. 
Розв'язування складених задач, складання виразів. № 57-63 С.97-98 

73 Ділення суми на число. Розв'язування задач і виразів двома способами. № 64—69 С.98-99 

74 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Творча робота над задачею. Порів-
няння виразів. № 70-77 С.99-100 

75 Ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Заучування таблиць множення й ді-
лення в межах 100. Творча робота над задачею. Геометричний матеріал. № 78-86 С.101-102 

76 
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове зручним способом. Закріплення ви-
вчених випадків множення й ділення. Розв'язування задач на знаходження різни-
ці двох добутків і двох часток. Складання схем. Геометричний матеріал. № 87—92 

С. 102-103 

77 Порядок дій. Порівняння числових виразів з буквеними даними. Складання задач 
за виразом. № 93-99 С.103-104 

78 Ділення двоцифрового числа на двоцифрове (способом випробовування). Задачі, 
пов'язані з одиничною нормою. Види трикутників. № 100—106 С. 105 

79 
Ділення двоцифрового числа на двоцифрове на основі знань таблиці. Рівняння. 
Нерівності з буквеними даними. Задачі, які містять знаходження частини числа. 
Задачі, пов'язані з одиничною нормою. № 107-113 

С. 106-107 

80 
Закріплення ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Творча робота над зада-
чею. Побудова прямокутника. Знаходження периметра прямокутника (квадрата). 
№ 114-119 

С. 107-108 

81 
Закріплення множення й ділення на двоцифрове число. Задачі на знаходження 
різниці двох часток. Складання задач за виразом. Прямокутник. Протилежні сто-
рони прямокутника: довжина і ширина. Знаходження периметра прямокутника 
двома способами. № 120-126 

С. 108-109 

82 Ділення з остачею. Числові вирази з діями різних ступенів. Порівняння задач. 
Л® 127-132 С.110-111 

83 Ділення на двоцифрове число. Ділення з остачею, рівняння. Розв'язування про-
стих і складених задач. Геометричний матеріал. № 133—138 С.111-112 

84 Ділення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв'язування складених задач. 
Логічні задачі. № 139-147 С.112-113 

85 Повторення й закріплення вивченого. Рівняння. Виконання дій за блок-схемами. 
Розв'язування задач за блок-схемою. № 148-154 С.113-114 

86 Творча робота над задачами. Розв'язування задач різними способами. JV3 155—158 С.114-115 



2 клас 153 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

87 Ділення з остачею. Складання виразів і нерівностей за схемами. Задачі на 
знаходження суми та різниці двох добутків. Геометричний матеріал. № 159—168 С.115-116 

88 Знаходження значень виразів з буквеними даними. Рівняння. Розв'язування задач 
за малюнками. № 169-174 С.117-118 

89 Повторення ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Рівняння. Складена зада-
ча на спільну роботу. Складання подібних задач за виразом. № 175-181 С.118-119 

90 Складання рівностей за таблицею. Задачі на зведення до одиниці. Знаходження 
довжини ламаної додаванням і множенням. № 182—188 С.119-120 

91 
Складання рівностей за таблицею. Складання й розв'язування числових виразів, 
які містять дії 1 і 2 ступенів. Види трикутників за кутами і сторонами. Порівняння 
довжин сторін трикутника і знаходження периметра. № 189—194 

С.120-121 

92 Складання виразів за таблицею. Складання складених задач на основі простих. 
Геометричний матеріал. № 195—200 С.121-122 

93 Складання й розв'язування задач за блок-схемами. Рівняння. Задачі з геометрич-
ним змістом. № 201—207 С.122-123 

94 Складання рівностей за таблицею. Порівняння числових виразів. Розв'язування 
складених задач. Знаходження частини від іменованих чисел. № 208—214 С.123-124 

95 
Складання рівностей за таблицею. Задачі на знаходження частини від числа і чис-
ла за його частиною. Складання задач за коротким записом. Задачі на дві дії, які 
містять знаходження частини числа. № 215-222 

С.124-125 

96 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

97 Узагальнення вивченого матеріалу. Перевір себе. Поміркуємо. № 223-236 С.125-126 

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел 

98 Про що ти дізнаєшся? №1—4 С. 127 

Читання і запис трицифрових чисел 

99 
Лічба одиницями, десятками, сотнями. Розв'язування задач, які містять знахо-
дження частини числа. Вирази з буквеними даними. Творча робота над задачею. 
№5-13 

С.128-129 

100 
Назви чисел III розряду. Лічба одиницями, десятками, сотнями. Складання число-
вих виразів за таблицею. Складання й розв'язування задач за коротким записом. 
Геометричний матеріал. № 14-23 

С.129-131 

101 
Утворення трицифрових чисел. Читання чисел. Запис у нумераційній таблиці. 
Ознайомлення із задачами, які містять величини: ціна, кількість, вартість. Скла-
дання й розв'язування задач за коротким записом. № 24-30 

С.131-132 

102 Попереднє і наступне числа до даного. Задачі на знаходження ціни, кількості, вар-
тості. Творча робота над задачею. № 31-38 С.133-134 

103 Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння задач на знаходження ціни, кіль-
кості, вартості. № 39—43 С.134-135 

104 
Назви розрядних чисел I, II, III розрядів. Запис і читання трицифрових чисел. 
Розв'язування й порівняння задач на знаходження ціни, кількості, вартості. 
№ 44-51 

С.135-137 



154 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

105 Запис і читання трицифрових чисел. Визначення числа сотень, десятків і одиниць. 
Міри маси. Грам. Утворення складеної задачі з двох простих. № 52-57 С.137-138 

Додавання й віднімання в межах 1000 

106 Про що ти дізнаєшся? № 1-4 С. 139 

Усне додавання й віднімання 

107 Додавання й віднімання круглих сотень. Задачі на дві дії, які містять знаходження 
частини числа. № 5—12 С.140-141 

108 Додавання й віднімання круглих сотень і круглих десятків. Задачі на дві дії, які 
містять знаходження частини числа. Знаходження периметра фігур. № 13—20 С. 141-142 

109 Додавання трицифрових чисел виду 430 + 260. Міри довжини. Кілометр. Задачі на 
дві дії, які містять знаходження частини числа. №21—27 С.142-144 

110 
Усне віднімання трицифрових чисел виду 960 - 420. Дії з іменованими числами. 
Складання й розв'язування задач, які містять знаходження частини числа. 
№ 28-34 

С. 144-145 

111 
Усне додавання й віднімання трицифрових чисел виду 260 + 370, 730 - 280. Міри 
маси. Центнер. Тонна. Порівняння іменованих чисел. Складання й розв'язування 
задач, які містять знаходження частини числа. N° 35—43 

С.145-146 

112 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування). 

Письмове додавання й віднімання 

113 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розв'язування 
складених задач. № 44—49 С. 147 

114 Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Творча робота 
над задачею. № 50-55 С.148-149 

115 
Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. 
Розв'язування задач. Складання нерівностей та знаходження значення невідомого 
числа. № 56-65 

С. 149-151 

116 Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. 
Розв'язування задач. № 66-73 С. 151 

117 
Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 
10 або сума десятків дорівнює 10 десятків. Задачі з геометричним змістом. 
№ 74-79 

С. 152 

118 Віднімання трицифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить один нуль. 
Задачі на три дії. Задачі з геометричним змістом. №9 80—87 С.152-153 

119 
Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд (один, два 
переходи). Порівняння іменованих чисел. Рівності й нерівності зі змінною. Задачі 
на дві, три дії та з геометричним змістом. № 88—96 

С. 153-154 

120 Письмове додавання трицифрових чисел із переходом через розряд (один, два 
переходи). Рівняння. Геометричний матеріал. № 97—102 С.154-155 

121 Письмове виконання сумісних дій: додавання й віднімання. Складені рівняння 
(ознайомлення). № 103-112 С. 155-156 

122 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 



2 клас 155 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

Час 

123 Про що ти дізнаєшся? №1-4 С. 157 

124 Століття. Рік. Місяць. Календар. Повторення ділення з остачею. Відрізок 
і промінь. № 5—10 С.158-159 

125 Доба. Творча робота над задачею. Розв'язування задач двома способами. № 11-17 С.159-160 

126 Година. Хвилина. Секунда. Вирази на порядок дій. Геометричний матеріал. 
№ 18-25 С.160-161 

127 Годинник. Розв'язування складених рівнянь. Складання плану розв'язку задачі. 
№ 26-35 С.162-163 

128 Визначення часу за годинником. Повторення письмового додавання й віднімання 
трицифрових чисел. 36—43 С.163-164 

129 Визначення часу за електронним годинником. Дії з іменованими числами. Робота 
з перекидним календарем. № 44-51 С.164-165 

130 Повторення й закріплення вивченого. Куб. 
Елементи куба (ребра, вершини, грані). № 52-61 С.165-166 

131 Творча робота над задачами. № 62 С. 167 

132 Тематичне оцінювання (контрольна робота, тести, усне опитування) 

Перевір себе 

133 Повторення вивченого матеріалу. № 63—69 С. 168 

134 Повторення вивченого матеріалу. № 70—77 С. 169 

135 Повторення вивченого матеріалу. № 78—85 С.170-171 

136 Повторення вивченого матеріалу. Поміркуємо. № 86—91 С.171-172 

137 Повторення вивченого матеріалу. Задачі-розрахунки. № 92-95 С.173-174 

138 Повторення вивченого матеріалу. Задачі-розрахунки. № 96-99 С. 174 

139 Підсумковий урок. Що ти вивчатимеш у 4 класі. №1-4 С. 175 

140 Підсумковий урок за рік 



156 Календарне планування. 1-4 класи 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Т. М. БАЙБАРИ, Н. М. БІБІК) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Природа і ми (4 год) 

1 Що таке природа. Якою буває природа. Цінність природи для людей 

2 
Явища природи. Охорона природи. 
Екскурсія: різноманітність природи (нежива і жива природа), зміни в природі, спричи-
нені людиною, охорона природи 

3 Тіла. Речовини. Молекули. 
Досліди: доведення того, що речовини складаються з молекул 

4 Тіла. Речовини. Молекули. 
Досліди: виявлення окремих властивостей тіл і речовин 

5 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

Нежива природа (10 год) 

6 
Сонячне світло й тепло. 
Практична робота: визначення висоти Сонця на небосхилі за довжиною тіні від 
гномона, вимірювання та записування температури 

7 Повітря навколо нас. Властивості повітря. 
Досліди: виявлення властивостей повітря 

8 
3 чого складається повітря. Значення повітря в природі і для людей. 
Досліди: доведення того, що кисень підтримує горіння, а вуглекислий газ не горить 
і не підтримує горіння 

9 
Без води немає життя. Властивості води — рідини. 
Досліди: виявлення властивостей води — рідини, речовин, які розчиняються і не розчи-
няються у воді 

10 Вода — розчинник. Перетворення води. 
Досліди: визначення умов перетворення води з одного стану в інший 

11 Кругообіг води в природі. Значення води в природі і для людей. 
Охорона води й економне її використання 

12 Що таке гірські породи. Як гірські породи утворилися в природі 

13 
Що таке корисні копалини. Значення гірських порід в природі і для людей. 
Охорона корисних копалин. 
Екскурсія: ознайомлення з гірськими породами, покладами корисних копалин 

14 Що таке ґрунт. 3 чого складається ґрунт. 
Досліди: визначення складу ґрунту 

15 Утворення ґрунту. Охорона ґрунту 

16 Тематичне оцінювання 



2 клас 157 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

II семестр 

Жива природа (21 год) 

17 Зелене диво землі. Як розрізняють рослини. Рослини — живі організми 

18 Якими бувають дерева, кущі, трав'янисті рослини. Різноманітність рослин у природі. 
Практична робота: розпізнавання рослин різних груп 

19 
Як виростити нову рослину з насіння. Як виростити рослину без насіння. 
Досліди: визначення умов росту й розвитку рослин, вплив різних умов на ріст і розви-
ток рослин 

20 Екскурсія: навколишнє середовище рослин. Як рослини пристосувалися до різних умов 
навколишнього середовища, збереження й охорона рослинного світу 

21 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

22 Тварини в природі. Як розрізняють тварин. Тварини — живі організми 

23 Різноманітність тварин у природі. 
Практична робота: розпізнавання тварин за істотними ознаками 

24 
Живлення тварин. Ланцюги живлення в природі. Причини руйнування ланцюгів 
живлення. 
Практична робота: моделювання ланцюгів живлення в природі 

25 Розмноження тварин у природі 

26 Навколишнє середовище тварин. Як тварини пристосувалися до різних умов 
навколишнього середовища 

27 Охорона рослин і тварин. 
Екскурсія: різноманітність тварин у природі. Охорона тварин і рослин 

28 Гриби. їстівні та отруйні гриби. Бактерії. Корисні та хвороботворні бактерії. Правила 
гігієни 

29 Людина — частина природи. Організм людини. Шкіра — захисник організму. Бережи 
шкіру 

ЗО Скелет і м'язи. їх значення. Зміцнення скелета і м'язів 

31 Органи травлення. їх значення. Гігієна харчування 

32 Органи дихання. їх значення. Турбота про чистоту повітря 

33 
Органи кровообігу. їх значення. Зміцнення серця. 
Практична робота: вивчення роботи серця за частотою пульсу залежно від фізичного 
навантаження 

34 Нервова система та її значення. Органи чуття (зір, слух, нюх, смак, дотик) 

35 
Тематичне оцінювання. 
Практична робота: моделювання взаємозв'язків між компонентами живої та неживої 
природи 



158 Календарне планування. 1-4 класи 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Т. М. БАЙБАРИ, Н. М. БІБІК) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

1 Ти і Україна С. 3 -5 

2 Людина — частина природи. Людина — частина суспільства. Розвиток людини 
після народження С. 5-8 

3 Навчання як складова життєвого успіху С.8-11 

4 Вчимося вчитися С.12-14 

5 Школа. Правила поведінки учня. Ставлення до вчителя С.14-18 

6 Людське «Я». Характер людини С.18-22 

7 Зовнішність. Акуратність С.23-27 

8 Прагнення до самостійності 

9 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: колективні проекти 

10 Досягнення успіху С. 29 

11 Умови успіху С.30-34 

12 Людина серед людей. Сім'я. Обов'язки в сім'ї. Ставлення до старших С.34-38 

13 Правила поведінки в громадському транспорті 

14 Правила поведінки в громадських місцях 

15 Про дружбу й товаришування С.38-40 

16 Про дружбу й товаришування. Вимоги до товаришування, спільної гри, праці, 
навчання в групах, у класі 

17 Тематичне оцінювання. 
Моделювання різних життєвих ситуацій 

II семестр 

18 Людські чесноти: ввічливість, щедрість і жадібність С.40-42 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

19 Людські чесноти: подільчивість, доброта С.43-45 

20 Людські чесноти: працьовитість 

21 Людські чесноти: делікатність С.45-46 

22 Людські чесноти: розбір конкретних ситуацій С.46-48 

23 Людські чесноти: розбір конкретних ситуацій С.49-51 

24 Тематичне оцінювання. 
Моделювання різних життєвих ситуацій 

25 Правила життя в суспільстві С.52-54 

26 Основні правопорушення, поширені серед дітей С.54-57 

27 Розв'язання прогностичних задач «Що буде, якщо...» 

28 Україна. Культура рідного краю С.57-59 

29 Відвідування музеїв, виставок, інших об'єктів культури 

30 Народні свята. Дослідження змісту свят С.60-64 

31 Подорож картою України С. 65 

32 Державні свята. Дослідження їх змісту 

33 Найбільші міста. Славетні українці С. 70-73 

34 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: створення карти основних історичних пам'яток України 

35 Підсумковий урок за рік 



160 Календарне планування. 1-4 класи 

ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

І семестр 

Людина та її здоров'я (2 год) 

1 Показники здоров'я. Завдяки чому людина рухається. 

2 Здоровий спосіб життя. 
Практична робота: складання власних правил здорового способу життя 

Фізична складова здоров'я (7 год) 

3 Працездатність учня. Активний відпочинок. 
Практична робота: складання правил відпочинку на природі, біля школи, у дворі 

4 Здоров'я і харчування. Традиції харчування. Профілактика отруєнь. 
Практична робота: вивчення маркування харчових продуктів 

5 Світ мікробів і хвороби. Запобігання інфекційним хворобам. 
Практична робота: моделювання поведінки під час епідемії грипу 

6 Природні чинники здоров'я 

7 Твоя Батьківщина і здоров'я. 
Практична робота: ознайомлення учнів з комплексом ранкової зарядки 

8 Твоя Батьківщина і здоров'я. 
Практична робота: ознайомлення з місцями, які сприяють відновленню здоров'я 

9 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

Соціальна складова здоров'я (19 год) 

10 Сім'я і здоров'я. 
Практична робота: рольова гра «Батьки і діти» 

11 Ставлення до ВІЛ-позитивних людей. 
Практична робота: моделювання ситуацій спілкування з ВІЛ-позитивними людьми 

12 Вплив куріння й алкоголю на здоров'я дитини 

13 Твоя домівка 

14 Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві 

15 Права дитини на здоров'я в сім'ї та суспільстві 

16 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

II семестр 

17 Безпека вдома. Тимчасове вимкнення електричного світла. Безпечна електрика 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

18 Практична робота: проект «Ми бережемо електроенергію!» 

19 
Небезпека від вогню. Що таке евакуація. Пожежонебезпечні предмети. Вибухонебезпечні 
предмети. 
Практична робота: ситуаційна гра «Дії під час пожежі» 

20 Практична робота: рольова гра «Викликаємо служби 101,102,103, 104» 

21 Безпека в школі. Правила поведінки в школі. 
Практична робота: моделювання ситуацій поведінки в школі 

22 
Дорога з обмеженою оглядовістю. Ознайомлення з дорожніми знаками. 
Практична робота: виявлення місць з обмеженою оглядовістю на дорогах, прилеглих до 
школи. Вчимося безпечно переходити дорогу 

23 
Дорога за несприятливих умов. 
Практична робота: «читання» учнями дорожніх знаків «Рух пішоходів заборонено», 
«Слизька дорога» 

24 
Залізничний переїзд. 
Практична робота: «читання» учнями дорожніх знаків «Залізничний переїзд», «Одноколій-
на дорога» тощо. Встановлення зв'язку між ДТП і порушеннями правил дорожнього руху 

25 Ти — пасажир 

26 Метро — підземний транспорт. Ти на екскурсії 

27 Небезпечні місця для розваг. Незнайомі люди 

28 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: виконання колективних проектів з вивчених тем 

29 Природні лиха: гроза, буря, землетрус, повінь 

30 Не дикі, але небезпечні. 
Практична робота: моделювання ситуації «Зустріч з незнайомою твариною» 

Психічна й духовна складові здоров'я 

31 Увага й пам'ять. Поведінка, звички та здоров'я. Корисні й шкідливі звички. 
Практична робота: тренування уваги й пам'яті 

32 Спілкування у родині, з однокласниками, друзями 

33 Правда і кривда. Творчість і здоров'я. Народні традиції здорового способу життя. 
Практична робота: народні ігри і забави 

34 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: моделювання ситуацій, рольові ігри 

35 Підсумкова бесіда за розділами курсу «Основи здоров'я» 



162 Календарне планування. 1-4 класи 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

І семестр 

Легка атлетика (8 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання Гігієна легкоатлета 1 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Уміння і навички з бігу 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 
Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Естафети з елементами бігу 
і стрибків 6 6 4 5 6 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Біг ЗО м; 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

повторний біг ЗО м (2-3 серії) 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Біг 400, 500, 800,1000 м без ураху-
вання часу 4 4 4 5 5 

Технічна 
підготовка 

Стрибки в довжину: 
із місця; 4 4 4 4 Технічна 

підготовка 

із розбігу способом «зігнувши ноги» 8 10 10 12 8 

Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча: 
на дальність; 8 8 

Технічна 
підготовка 

із місця та кроку у ціль способом 
«із-за спини через плече» 8 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Біг ЗО м із високого старту 4 Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви Стрибок у довжину з місця 6 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 4 4 4 4 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 



2 клас 163 

Футбол (16 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теоретико-
Техніка безпеки під час уроків 
футболу 3 

методичні 
знання Історія українського футболу 1 1 1 1 1 1 1 

Правила гри у футбол 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
підготовка Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Вправи для розвитку координації 
рухів та увагу 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Рухливі ігри: 
«Вовк у канаві»; 6 5 

«Стрибки по смугах»; 6 5 

«Боротьба за м'яч»; 6 5 

естафети з елементами бігу та 
стрибків 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

Техніка пересування 
(біг, біг зі зміною напрямку та 
швидкості руху) 

3 3 

Удари по м'ячу: 
середньою та внутрішньою частина-
ми підйому по нерухомому м'ячу; 4 4 4 

після зупинки та ведення м'яча; 5 5 5 

головою 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Жонглювання м'ячем 3 3 3 
Технічна 
підготовка Зупинки м'яча підошвою та 

внутрішньою стороною стопи в русі 5 5 5 

Ведення м'яча середньою, 
внутрішньою та зовнішньою 
частинами підйому 

7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Відволікальні дії (фінт «відходом») 4 4 4 3 3 

Відбирання м'яча вибиванням 
у випаді 4 4 

Укидання м'яча з місця із кроку 
в ноги партнерові 4 



164 Календарне планування. 1-4 класи 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Індивідуальні дії без м'яча 
(обирання моменту для 
«відкривання» та «закривання» 
з метою отримання м'яча) 6 6 4 4 4 

Індивідуальні дії з м'ячем (визна-
чення та розуміння ігрових ситуа-
цій, у яких доцільним є ведення або 
передача м'яча партнерові) 

4 4 4 

Технічна 
підготовка Групові дії: 

взаємодія двох чи трьох партнерів 
У грі; 5 5 5 5 5 5 5 5 

виконання передач у ноги та на 
удар партнерові; 5 5 5 

виконання найпростіших комбіна-
цій під час початкового й кутового 
удару та вкидання м'яча з-за біч-
ної лінії 

5 5 5 5 5 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

10 ударів по нерухомому м'ячу, 
кількість влучень у ціль 5 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Гімнастика, рухливі й народні ігри, забави, естафети (12 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час проведен-
ня рухливих і народних ігор, забав, 
естафет 

3 Теоретико-
методичні 
знання Правильне дихання під час вико-

нання фізичних вправ 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Рухливі народні ігри, забави, еста-
фети в режимі дня учня 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 



2 клас 165 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Технічна 
підготовка 

Вправи з рівноваги 4 4 4 4 4 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Лазіння і перелізання 8 8 8 8 8 8 5 5 

Технічна 
підготовка 

Виси та упори 9 8 8 7 
Технічна 
підготовка Акробатичні вправи 7 7 8 8 8 8 9 8 8 8 8 
Технічна 
підготовка 

Танцювальні вправи 3 3 3 4 

Технічна 
підготовка 

Рухливі народні ігри, забави, еста-
фети 5 8 6 6 6 7 7 4 5 5 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Виконання гімнастичних вправ зі 
стрибків: 
зіскок вигнувшись із упору присів-
ши на гімнастичному коні чи козлі; 6 Контроль-

ні навчаль-
ні норма-
тиви 

утримання основної стійки після 
виконання зіскоку 4 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Уміння грати у рухливі чи народні 
ігри, забави, естафети 6 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Баскетбол (12 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Техніка безпеки під час уроків 
баскетболу 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Розвиток баскетболу в Україні Теоретико-
методичні 
знання Основні правила гри у баскетбол 1 1 1 1 1 1 

Устаткування та обладнання 
баскетбольного майданчика 1 1 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Коригувальні вправи для хребта та 
профілактики плоскостопості 1 1 1 



166 Календарне планування. 1-4 класи 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Фізична 
підготовка 

Вправи для формування правиль-
ної постави 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку координації 
рухів 1 1 1 1 1 1 Фізична 

підготовка 

Естафети та рухливі ігри з елемен-
тами баскетболу 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Техніка нападу. 
Пересування 3 3 

Технічна 
підготовка 

Передачі та ловіння м'яча 6 6 6 3 3 3 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Ведення м'яча 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

Техніка захисту. 
Пересування 3 3 3 Технічна 

підготовка 
Техніка оволодіння м'ячем 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Групові та командні взаємодії 
у нападі 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Індивідуальні дії у захисті 3 3 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Групові та командні дії у захисті 6 6 6 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Учень технічно правильно виконує: 
стійку баскетболіста та повороти 
на місці; 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

зупинку стрибком чи двома 
кроками; 6 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви тримання великого 

(волейбольного) м'яча; 6 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

ведення м'яча у русі 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

II семестр 

Баскетбол (8 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час уроків 
баскетболу 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Розвиток баскетболу в Україні 1 1 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Вплив занять баскетболом на дитя-
чий організм 1 1 1 



2 клас 167 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 

Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 

Коригувальні вправи для хребта та 
профілактики плоскостопості 1 1 1 1 

Вправи для формування правиль-
ної постави 1 1 1 1 

Технічна 
підготовка 

Техніка нападу. 
Пересування 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Передачі та ловіння м'яча 6 6 6 6 

Кидки м'яча 3 3 3 3 

Ведення м'яча 6 6 6 6 6 6 6 6 

Двостороння гра 5 5 5 5 

Технічна Індивідуальні дії у захисті 5 5 
підготовка 

Групові та командні дії 5 5 

Естафети та рухливі ігри з елемен-
тами баскетболу («Влучно в ціль»; 
« М' яч своєму »; « М' яч сусідові »; 
«М'яч у стіну»; «Гонка м'ячів»; 
«Снайпери») 

6 6 6 6 6 

Контроль-

Учень технічно правильно виконує: 
стійку баскетболіста та повороти на 
місці; 6 

ні навчаль-
ні норма-
тиви 

ловіння та передачу м'яча обома 
руками від грудей; 6 

ведення м'яча у русі 6 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 3 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 



168 Календарне планування. 1-4 класи 

Гімнастика, рухливі й народні ігри, забави, естафети (16 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час проведен-
ня рухливих і народних ігор забав, 
естафет 

3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Українські гімнасти на олімпій-
ських іграх 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Історичні аспекти українського 
спорту 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Роль загартування для здоров'я 
людини 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Правила та методика загартування 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Стрибки 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Фізична 
підготовка 

Виси та упори 7 7 7 7 7 7 7 

Фізична 
підготовка 

Танцювальні вправи 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Фізична 
підготовка 

Рухливі, народні ігри, забави 7 7 8 8 8 8 

Фізична 
підготовка 

Естафети для розвитку швидкості, 
витривалості, спритності 8 8 8 8 8 8 8 8 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Виконання гімнастичних вправ зі 
стрибків: 
настрибування на «місток» обома 
ногами та відштовхування від 
нього; 

8 
Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

стрибок в упор на коліна 8 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Футбол (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять фут-
болом 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Розвиток футболу в Україні 1 1 1 1 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Організація та проведення змагань 
із футболу 1 1 1 1 1 1 1 



2 клас 169 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
підготовка Акробатичні вправи 1 1 1 1 1 1 

Вправи для розвитку координації 
рухів і уваги 1 1 1 1 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Техніка пересування (біг, біг зі змі-
ною напрямку та швидкості руху, 
зупинки випадом і стрибком, поєд-
нання бігу зі стрибками, зупинка-
ми, поворотами) 

5 5 5 

Удари середньою та внутрішньою 
частинами підйому по нерухомому 
м'ячу; удари після зупинки та ве-
дення м'яча; удари головою 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Зупинки м'яча підошвою та вну-
трішньою стороною стопи в русі 5 5 5 

Ведення м'яча середньою, внутріш-
ньою та зовнішньою частинами під-
йому 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Відволікальні дії (фінт «відходом») 2 2 2 

Відбирання м'яча вибиванням 
у випаді 3 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Укидання м'яча з місця із кроку 
в ноги партнерові 2 2 2 2 2 2 

Індивідуальні дії без м'яча (обиран-
ня моменту для «відкривання» та 
«закривання» з метою отримання 
м'яча) 

6 6 

Індивідуальні дії з м'ячем (доцільне 
використання вивчених технічних 
прийомів у грі) 

6 6 6 6 

Жонглювання м'ячем 3 3 3 

Групові тактичні дії в захисті 5 5 5 

Групові тактичні дії в нападі 8 8 8 

Двостороння гра 5 5 5 5 5 

Рухливі ігри («Вовк у канаві»; 
«Стрибки по смугах»; «Боротьба за 
м'яч») 

6 6 

Естафети з елементами бігу та 
стрибків 5 5 5 6 6 



170 Календарне планування. 1-4 класи 

Розділи Зміст 
У ІОКИ /даі ги 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

10 ударів по нерухомому м'ячу 6 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Кросова підготовка (6 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 

Теоретико-
методичні 
знання 

Правила техніки безпеки під час за-
нять кросовою підготовкою 3 

Теоретико-
методичні 
знання Гігієнічні вимоги до занять кросо-

вою підготовкою 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка 

Спеціальні вправи бігуна 5 5 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 3 3 3 3 3 3 

Фізична 
підготовка 

Рівномірний біг 2 Фізична 
підготовка 

Біг відрізками (2 х 100 м ,2х 200 м) 6 

Фізична 
підготовка 

Біг по пересічній місцевості в чергу-
ванні з ходьбою 8 

Фізична 
підготовка 

Повільний біг по слабко пересіченій 
місцевості: 
600 м; 8 

Фізична 
підготовка 

800 м; 8 

Фізична 
підготовка 

1000 м 8 

Фізична 
підготовка 

Рухливі народні ігри та естафети 8 8 8 8 8 8 



2 клас 171 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Долання кросової дистанції 10 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 

Легка атлетика (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Руховий режим учня 1 1 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Легкоатлетичні змагання у програ-
мі Олімпійських ігор 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Естафети з елементами бігу 
і стрибків 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Технічна 
підготовка 

Повторний біг ЗО м (2-3 серії) 5 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

«Човниковий» біг 4 x 9 м 10 10 5 5 5 5 

Технічна 
підготовка Метання малого м'яча: 

на дальність; 8 10 10 10 5 5 

Технічна 
підготовка 

із місця та кроку у ціль способом 
«із-за спини через плече» 10 10 10 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Метання малого м'яча в горизон-
тальну ціль 10 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА Й ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

І семестр 

1. Вступ. Елементарна інформаційна культура (1 год) 

1 
Види інформації (словесна, графічна, предметна). 
Конструювання із паперу і картону. 
Практична робота. Виготовлення закладки в книжку або створення книжки-саморобки на тему 
«Моя майбутня професія» 

Елементи технічної графіки (3 год) 

2 
Куб. Розміри геометричних тіл для побудови креслень їх розгорток. 
Практична робота. Креслення розгортки куба. Виготовлення іграшок із паперу і картону на основі 
розгортки куба 

3 
Конус. Розміри геометричних тіл для побудови креслень їх розгорток. Радіус, діаметр кола. 
Практична робота. Креслення розгортки конуса. Виготовлення іграшок із паперу і картону на осно-
ві розгортки конуса 

4 Колективна робота. Виготовлення кубиків із зображенням літер для першокласників; ковпачків 
для чарівників 

2. Людина і природа. Світ професій «Людина — природа» (2 год) 

5 
Мета й умови праці у професіях «Людина — природа». 
Практична робота. Виготовлення сюжетної аплікації про світ професій «Людина — природа». 
Творча робота по групах: виготовлення сторінок Червоної книги України. Екскурсія 

Робота з рослинними матеріалами (3 год) 

6 
Відображення рослинних форм у композиціях. Мета й умови праці хліборобів, квітникарів, 
лісників, художників-пейзажистів, майстрів фітодизайну. 
Практична робота. Аплікація із листя, трав, квітів 

7 Способи компонування рослинних форм. 
Практична робота. Ікебани висячі, настінні, настільні 

8 Способи компонування рослинних форм. 
Практична робота. Флоромозаїка із насіння або аплікація із соломки 

Пропорції й пластика живих істот (2 год) 

9 Стилізація форм істот у графічних і предметно-пластичних зображеннях. Практична робота. Виго-
товлення об'ємних фігурок живих істот із природного матеріалу 

10 
Мета й умови праці тваринників, птахівників, рибалок, пасічників, скульпторів, художників-
анімалістів. 
Практична робота. Макетування сюжетних композицій із об'ємних природних форм 

Підсумкові заняття за розділом (1 год) 

11 Колективна робота. Створення довільної композиції з площинних та об'ємних виробів з природно-
го матеріалу 

3. Я сам та інші люди. Світ професій «Людина — людина» (1 год) 

12 
Мета і умови праці у професіях типу «Людина — людина». 
Практична робота. Виготовлення емблеми або вітальної листівки, або створення сюжетної компо-
зиції про світ професій типу «Людина — людина». Екскурсія 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Міфологічні істоти — охоронці людини й природи (1 год) 

13 
Образи міфологічних істот у пластиці матеріалів. Міфологічні істоти — обереги природи й людей. 
Практична робота (на вибір). Конструювання народних іграшок. Пошиття м'яких іграшок з ткани-
ни. Створення колективної діарамної композиції казкових і міфологічних істот 

Святкові костюми міфологічних персонажів (1 год) 

14 
Особливості художнього оздоблення костюмів Діда Мороза, Снігурки. Художні техніки витинанки 
й розпису. 
Практична робота (на вибір). Проектування костюмів для міфологічних святкових персонажів. 
Оздоблення витинанками вітальних листівок до свята Миколая, новорічних свят 

Подарунки та сувеніри до новорічних свят (2 год) 

15 
Конструктивні особливості різних матеріалів. Відображення характерних ознак людей, тварин, 
казкових персонажів у іграшках та сувенірах 
Практична робота. Виготовлення ялинкових і різдвяних іграшок, прикрас, сюрпризів з різних ма-
теріалів 

16 Народні повір'я про магічну силу різдвяних прикрас. 
Практична робота. Виготовлення карнавальних масок 

II семестр 

Культура зовнішності людини (2 год) 

17 
Одяг фахівців різних професій. Залежність професійного одягу від мети і умов праці. Практична 
робота (на вибір). Аплікація зразків одягу фахівців різних професій з тканини. Дизайн власного 
одягу (оздоблення стразами, бісером, наліпками тощо). Виготовлення подушечки для голок 

18 
Найпростіші шви. 
Практична робота (на вибір). Пришивання ґудзиків. 
Виготовлення торбинки для дрібниць з аплікацією. 
Шов «штопка». Дрібний ремонт лялькового одягу 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Я сам та інші люди» (1 год) 

19 Колективна творча робота на вибір 

4. Людина і знаки інформації. Світ професій «Людина — знакові системи» (І год) 

20 
Мета й умови праці у професіях типу «Людина — знаки інформації». 
Практична робота (на вибір). Виготовлення сюжетної композиції про світ професій «Людина — зна-
кові системи». 
Групова робота. Створення стіннівки «Світ професій: „Людина — знакові системи"». Екскурсія 

Умовні знаки передачі інформації (2 год) 

21 Давні і сучасні засоби передачі інформації. Поліграфія. Телеком. Реклама. 
Практична робота. Виготовлення власної визитівки, бейджика тощо 

22 Макетування сучасних інформаційних пристроїв (мобільного телефону, комп'ютера) 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина — знаки інформації» (1 год) 

23 Колективна творча робота: розробка рекламних плакатів, упаковок, цукеркових обгорток за влас-
ним задумом 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

5. Людина і техніка. Світ професій «Людина — техніка» (1 год) 

24 
Мета й умови праці у професіях типу «Людина і техніка». 
Практична робота (на вибір). Виготовлення сюжетної композиції про світ професій «Людина — 
техніка». 
Групова робота. Створення стіннівок «Машини — помічники людини». Екскурсія 

Технічні конструкції (2 год) 

25 
Вітчизняне машинобудування: сучасні технічні конструкції та їх ретроаналоги. 
Практична робота. Виготовлення іграшкового парашута за малюнком або конструювання макета 
іграшкового планера за зразком 

26 
Загальне поняття про винахідництво та раціоналізаторство. 
Практична робота. Конструювання технічних моделей із квадратних та прямокутних заготовок 
паперу та картону 

Робота з технічними конструкторами (3 год) 

27 Передача руху в машинах і механізмах. Види передачі руху. 
Практична робота. Монтаж моделей машин і механізмів з деталей конструкторів за зразком 

28 Технологія монтажу моделей і макетів. 
Практична робота. Конструювання за технічними умовами 

29 
Технологія монтажу моделей і макетів. 
Практична робота. Реконструювання із внесенням змін у графічні зображення і технічні умови 
інструкцій 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина — техніка» (1 год) 

ЗО Колективна творча робота. Конструювання транспортних засобів за власним задумом 

6. Людина і художнє довкілля. Світ професій «Людина — художні образи» (1 год) 

31 
Мета й умови праці у професіях типу «Людина — художні образи». 
Практична робота (на вибір). Виготовлення сюжетної композиції про світ професій «Людина — 
художні образи». Виготовлення портрета, пейзажу, панно з використанням різних матеріалів. 
Екскурсія 

Варіативна частина 
Архітектурне макетування (3 год) 

Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва (3 год) 
Елементи паркового мистецтва (3 год) 

32-
33 

Макетування будівельних споруд, їх стилі. Мета й умови праці архітекторів, інженерів-
будівельників, теслярів, мулярів. 
Практична робота. Макетування будинку з картонної коробки або інших конструкційних матеріа-

34 
Традиційні споруди і знаряддя праці селянського господарства. 
Практична робота. Складання будівельної споруди на основі розгортки, прикрашання стін мозаї-
кою 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина — художні образи» (1 год) 

35 Колективна творча робота: конструювання виробів для відтворення давнього українського побуту 
(меблі, посуд, настінні прикраси, рушники) 

Варіативна частина 



2 клас 175 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
«У майстернях художників» 

І семестр 

Майстерня живопису (7 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Знаряддя праці та матеріали художника-
живописця. Колір як головний засіб вираз-
ності живопису. Актуалізація знань з основ 
кольорознавства (колірне коло) 

1 «Уявна подорож до май-
стерні живописця» 

Бесіда 

2 Споріднені кольори; гармонія споріднених ко-
льорів. Кольорові контрасти. Свідомий вибір 
колірного вирішення на підставі контрастних 
або споріднених кольорів 

1 «Тихесенький вечір на 
землю спадає» 

Гуаш 

3 Знайомство з технікою роботи акварельни-
ми фарбами (на основі порівняння з гуашшю). 
Акварель по вологій основі 

1 «Устає туман з води» 
«Плаче небо, вкрите хма-
рами» 

Акварель по во-
логій основі 

4 Малювання фігури людини (актуалізація 
знань про елементарну будову та основні про-
порції). Фігура людини як центр композиції 

1 «Моя матуся» 
«Осінь така мила» (образ 
осені) 

Гуаш 

5 Досягнення композиційної рівноваги шляхом 
ритмічно-рівномірного розташування на пло-
щині великих і малих елементів 

1 «Серед поля мак розцвів» Гуаш, акварель 

6 Елементарне передавання динамічного стану 
об'єктів (вітер) 

1 «Листопад, листопад, 
золотиста віхола» 

Гуаш, акварель 

7 Урок узагальнення 1 «Чарівний світ живопису» 

Майстерня графіки (3 години) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Знаряддя праці, матеріали, інструменти та об-
ладнання художника-графіка 

1 «Уявна подорож до май-
стерні художника-
графіка» 

Бесіда 

2 Актуалізація знань про контур, силует, конт-
раст. Передавання будови і форми крони дере-
ва певної породи, фактури, силуетної форми 
графічними засобами 

1 «Могутній дуб» 
«Плакучі верби» 

Туш, перо, па-
личка 

3 Передавання руху в природі графічними за-
собами 

1 «Море розбурхане плеще, 
виє...» 

Графічні мате-
ріали 

Майстерня скульптора (3 години) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Знаряддя праці, матеріали, інструменти та 
обладнання скульптора. Актуалізація знань 
про види скульптури (круглу, рельєф; види 
рельєфу) 

1 «Уявна подорож до 
майстерні скульптора» 

Бесіда 
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№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

2 Виражальні можливості силуетної форми 
(рельєф). Розроблення форми декором 

1 «Запишався наш павич» Глина, плас-
тилін, солоне 
тісто (для ро-
боти у рельє-
фі — картонна 
основа) 

3 Передавання елементарної будови тварин 
(людей). Передавання характерних поз та 
рухів. Цілісність форми 

1 «Хто в лісі живе» 
«Зимові розваги дітей» 

Глина, плас-
тилін, солоне 
тісто 

Майстерні декоративно-ужиткового мистецтва (3 години) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Знаряддя праці, матеріали, інструменти та 
обладнання гончарів, ткаль, вишивальниць 

1 «Уявна подорож до майсте-
рень майстрів декоративно-
ужиткового мистецтва» 

Бесіда 

2 Форми гончарного посуду, види декору на 
ньому (рельєфний та мальований; геометрич-
ний, рослинний тощо). Узгодженість декору 
з формою. Фризова орнаментальна компози-
ція. Ритмічне чергування елементів за фор-
мою та кольором 

1 «Прикрась посуд» 
«Дивовижна ваза» 

Глина, плас-
тилін, стеки, 
гуаш 

3 Поняття про особливості декоративного 
образу (тварин, птахів). Залежність образу 
від характеру частин деталей та декору. 
Актуалізація знань про елементарну 
трансформацію паперу 

1 «Готуємось до карнавалу» Папероплас-
тика (папір бі-
лий, кольоро-
вий, нитки, 
тканина тощо) 

II семестр 
Зимонька-зима (4 години) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Зображення людини з передаванням харак-
терних поз та рухів 

1 «Веселі зимові ігри ді-
тей» 

Аплікація (ко-
лаж) 

2 Формування художньо-конструктивних нави-
чок роботи в техніці паперопластики. Залеж-
ність характеру форми від окремих деталей 

1 «Казкові зимові персо-
нажі» 

Папероплас-
тика 

3 Опрацювання силуетного зображення декором 
і фактурою. Досягнення рівноваги на площині 
шляхом рівномірного розташування елементів 

1 «Замерзли квітами сні-
жинки на склі» 

Воскова крей-
да або свічка 
та акварель 

4 Передавання просторових явищ: вигин про-
стору, розташування предметів у просторі 

1 «Ліпить бабу, дітвора» 
«Зимовий пейзаж» 

Гуаш 
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Світ казок (4 години) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

1 Професія архітектора, матеріали з якими 
він працює. Засоби художньої виразності 
в архітектурі (на елементарному рівні) 

1 «Льодяний палац» Витинанка 

2 Зображення птахів, тварин та людей в ілю-
страціях до казок. Передавання індивідуаль-
ної характеристики казкового персонажа 

1 «Маша і ведмідь» 
«Кіт у чоботях» 

Гуаш 

3 Розширення знань про український націо-
нальний костюм, його деталі. Узгодження 
форми (деталей одягу) з декором. Цілісність 
форми 

1 «Івасик-Телесик » 
«Одяг казкових героїв» 

Гуаш (колаж) 

4 Свідоме ставлення до вибору елементів ком-
позиції; виділення головного в композиції 

1 «Малюємо казку» Гуаш 

Фантазуємо та творимо красу (8 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали та 

техніка виконання 
завдання 

1 Поглиблення знань про колір як засіб вира-
ження: контрастне сполучення насичених 
колірних тонів 

1 «Райдужна птиця» Гуаш. Аплікація, 
колаж (із вико-
ристанням різно-
фактурної ткани-
ни, кольорових 
вирізок із полігра-
фічної продукції) 

2 Поглиблення знань про колір як засіб вира-
ження: відтінки однієї і тієї ж групи кольо-
рів, гармонія кольорів. Кольорові нюанси 

1 «Вербові котики» 
«Вербна неділя» 

Акварель 
(по вологому па-
перу) 

3 Елементарне зображення квітів у положен-
ні «фас» і «профіль» на підставі сприйман-
ня натури 

1 «Усі квіти весняні...» Гуаш, 
акварель 

4 Виражальні можливості силуетної форми. 
Створення декоративних образів на площи-
ні. Декоративна переробка форми рослини. 
Виділення головного в композиції. Узго-
дженість зображення з форматом 

1 «Панно з квітами» Гуаш 

5 Виражальні можливості об'ємної форми. 
Створення декоративних образів в об'ємі. 
Декоративна переробка форм тварин, птахів 

1 «Дивовижні баранці, ко-
ники і птахи» 

Глина, пластилін, 
солоне тісто 

6 Елементарні прийоми декоративного розпи-
су. Узгодженість форми і декору. Розпис по-
передньо виліпленої декоративної тварини 
або птаха 

1 «Дивовижні баранці, ко-
ники і птахи» 

Гуаш 

7 Передавання плановості відкритого 
простору 

1 «Цвітуть сади» 
«Сміється поле, річка, 
ліс, сміються гілочки бе-
різ... » 

Гуаш, акварель 

8 Урок узагальнення 1 Вікторина «У гостях 
у художників» 
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

І семестр І чверть 

Пісенність, маршовість, танцювальність (8 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний матеріал для 

виконання Нотна грамота Примітки 

1 Спогади про літо Ж. Бізе. Увертюра до 
опери «Кармен» 

Укр. нар. пісня в обр. 
В. Косенка «Дівка 
Явдошка», 
поспівка «Ми — третьо-
класники» 

Ю. Чич-
ков. 
«Веселий 
огород» 

2 

Пісенність, тан-
цювальність, 
маршовість як 
основні власти-
вості музики 

Р. Щедрін. Балет 
«Горбоконик» («Ніч», 
«Горбоконик», «Цар 
Горох») 

Укр. нар. пісня «Дівка 
Явдошка» 

Сольфеджу-
вання 

3 Пісенність му-
зичних творів 

Е. Ґріг. «Ранок» із 
сюїти «Пер Гюнт» 

К. Трильовський. «Гей, 
там на горі Січ іде» 

«Ранок» — 
сольфеджу-
вання 

4 Танцювальність 
Невідомий автор першої 
половини XIX ст. Сим-
фонія «Козачок» 

К. Трильовський. «Гей, 
там на горі Січ іде» 

5 Українська сим-
фонія 

В. Сокальський. Симфо-
нія соль мінор (III час-
тина) 

А. Загрудний. «Будем 
козаками» 

6 
Яскрава танцю-
вальність у му-
зичних творах 

М. Глінка. «Арагон-
ська хота» — слухання, 
участь у виконанні 

С. Файнхтук. «Люба, 
рідна Україна» 

Ритмічні 
вправи 

7 
Маршовість 
у симфонічній 
музиці 

Л. Бетговен. П'ята сим-
фонія (III частина, фраг-
мент) 

С. Файнхтук. «Люба, 
рідна Україна» 

Ритмічні 
вправи 

8 

«Зустріч» 
пісенності, 
танцювальності, 
маршовості. 
Урок узагаль-
нення 

Узагальнення теми Виконання вивчених пі-
сень 

І семестр II чверть 

Інтонація (8 годин) 

№ 
з/п 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку 

Орієнтовний матеріал 
для слухання 

Орієнтовний матеріал для 
виконання Нотна грамота Примітки 

9 Мова розмовна 
і мова музична 

С. Прокоф'єв, А. Варто. 
«Базіка» 

Д. Кабалевський. «Хто 
чергові?» — розучування 

Ритмічні 
вправи 
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№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку 

Орієнтовний матеріал 
для слухання 

Орієнтовний матеріал для 
виконання Нотна грамота Примітки 

10 
Інтонаційні 
особливості 
музики 

Д. Кабалевський. 
«Три подружки» 
(«Пустунка», «Плакса», 
«Злюка») 

І. Кириліна. «Засмути-
лось кошеня», 
Д. Кабалевський. «Хто 
чергові?» — виконання 

Ритмічні 
вправи 

11 Зерно — інто-
нація 

Укр. нар. пісня в обр. 
М. Леонтовича «Гра 
в зайчика» 

Т. Попатенко. «Кошеня 
і цуценя» — розучування 

Сольфеджу-
вання 

12 
Виражальні та 
зображальні 
інтонації 

В. Кирейко. Награші 
Лукаша з опери «Лісо-
ва пісня» 

Т. Попатенко. «Кошеня 
і цуценя» — виконання 

Е. Ханок. 
«Музика 
зими» 

13 
Гумористичні 
інтонації 
в музиці 

В. Косенко. 
«Гумореска» 

Укр. щедрівки «Павоч-
ка ходить», «Ой сивая та 
і зозуленька» 

«Щедрик» — 
сольфеджу-
вання 

14 
Українські 
колядки 
і щедрівки 

Укр. нар. пісні в обр. 
М. Леонтовича 
«Щедрик», «Дударик» 

Укр. колядка «Весело 
співайте» 

«Дударик» — 
сольфеджу-
вання 

15 Запрошення до 
новорічних свят Новорічний концерт 

16 
Інтонація — 
основа музики. 
Урок узагаль-
нення 

Слухання творів за 
бажанням 

Виконання улюблених 
пісень 

II семестр III чверть 

Розвиток музики (10 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Орієнтовний матеріал 
для слухання 

Орієнтовний матеріал для 
виконання Нотна грамота Примітки 

17 Що таке розви-
ток музики 

С. Прокоф'єв. Тема Петі 
з симфонічної казки 
«Петя і Вовк» 

Л. Кніппер. «Чому 
ведмідь взимку спить» — 
розучування 

Звукоряд. 
Тоніка 

18 Прийоми розви-
тку музики 

С. Прокоф'єв. Теми 
Пташки та Кицьки 
із симфонічної казки 
«Петя і Вовк» 

Л. Кніппер. «Чому 
ведмідь взимку спить» — 
виконання 

Стійкі та 
нестійкі 
ступені 
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№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Орієнтовний матеріал 
для слухання 

Орієнтовний матеріал для 
виконання Нотна грамота Примітки 

19 Ладовий розви-
ток 

М. Завадський. 
«Шумка» І. Арсєєв. «Гра в слова» Стійкі та не-

стійкі ступені 

Поспів-
ка «Голос-
но — 
тихо». 
Я. Дуб-
равін. 
«Всюду 
музьїка 
живет» 

20 
Прийоми симфо-
нічного розви-
тку музики 

П. Чайковський. 
Четверта симфонія 
(фрагмент фіналу) 

В. Сокальський. 
«Голочка» 

Динамічні 
відтінки 

21 
Розвиток музи-
ки і розвиток об-
разів 

Г. Майборода. «Гуцуль-
ська рапсодія» 

Укр. нар. пісня «Грицю, 
Грицю, до роботи» 

Динамічні 
відтінки 

22 
Інтонаційно-
мелодичний роз-
виток музики 

Ф. Шопен. Прелюдії 
№ 7, № 20 — слухання, 
пластичне інтонування 

Т. Димань. «Писанки» Мажор, мінор 

23 
Ладо-
гармонійний 
розвиток музи-
ки 

Ф. Шуберт. 
Вальс ля бемоль мажор, 
«Алегрето» до мінор 

Т. Димань. «Писанки» 
Визначення 
тоніки 
(слухові 
вправи) 

24 
Використання 
різних прийомів 
розвитку 

Е. Ґріг. «У печері 
гірського короля» 

М. Катричко. «Подару-
нок мамі» 

Тонічний три-
звук 

25 Сюжетний роз-
виток музики 

С. Гулак-Артемовський. 
Дует Одарки та Карася 
з опери «Запорожець за 
Дунаєм» 

В. Демянишин. «Пісень-
ка про вишеньку» 

Тонічний три-
звук 

26 

Інтонація і роз-
виток — корінні 
основи музики. 
Урок узагаль-
нення 

Слухання улюблених 
музичних творів 

Виконання пісень за 
вибором дітей 

Музичні 
ребуси 
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II семестр IV чверть 

Будова (форми) музики (9 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Орієнтовний матеріал для 
слухання 

Орієнтовний матеріал для 
виконання Нотна грамота Примітки 

27 
Відчуття і ро-
зуміння розді-
лових знаків 
у музиці 

Е. Ґріг. «Пісня Сольвейг», 
П. Чайковський. Шоста 
симфонія (маршовий 
епізод) 

Фр. нар. пісня «Пастух», 
Д. Кабалевський. «Ми — 
третьокласники » 

«Пастух» — 
сольфеджу-
вання 

28 
Естетична 
виразність 
двочастинної 
форми 

Е. Ґріг. «Пісня Сольвейг» 
(вокальне та інструмен-
тальне виконання) 

Фр. нар. пісня «Пастух», 
укр. нар. пісня «Соловей-
ку, сватку,сватку» 

Сольфеджу-
вання 

29 Форма рондо 
В.-А. Моцарт. Рондо 
в турецькому стилі, 
Б. Фільц.«Весняне 
рондо» 

Д. Кабалевський. «Клас-
не рондо», 
М. Катричко. «Писанка» 
в обробці К. Стеценка 

Ритмічні 
вправи 

ЗО 
Повторення 
і контраст — 
основа побудо-
ви музики 

0. Бородін. «Спляча 
КНЯЖНЯ̂  

Укр. нар. пісня «Ой на 
горі жито» — розучу-
вання. 
«Класне рондо» — вико-
нання 

Визначення 
тоніки 

31 Варіації 
В.-А. Моцарт. Варіації 
на тему фр. нар. пісні 
«Пастух» 

М. Ведмедеря. «Природа 
просить порятунку» 

Вправи на 
знаходження 
тоніки 

32 
Узагальнення 
теми «Будова 
музики» 

Слухання творів за 
бажанням учнів 

Т. Попатенко. «Ось яка 
бабуся» 

Ритмічні 
ребуси 

33 
Підготов-
ка до заключ-
ного уроку-
концерту 

Виконання пісень за ба-
жанням дітей 

34 Заключний 
урок-концерт 

35 Резерв 



4 КЛАС 

ЧИТАННЯ 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ О. Я. САВЧЕНКО) 

№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника Дата 

І семестр 

Рости книголюбом! 

1 
Рости книголюбом! 
М. Сингаївський «До школи», «Які книги ти читаєш?», «3 чого складається 
книга?» 

С. 5-9 

2 
Хто створює книгу? Як читають книги? Як читати «Читанку»? 
«Розумні й вірні друзі» (за К. Паустовським). 
Робота з картиною В. Хабарова «Портрет дівчинки» 

С. 9-13 

3 
В. Сухомлинський «Завітай до бібліотеки!» 
«Суперечка двох книг», «Цікаво знати», «Твоя бібліотечка» 
(за 0. Сфімовим) 

С. 14-17 

4 
Н. Умеров «Про книжку». 
С. Михалков «Пісенька юних читачів». 
М. Чепурна «Золота хвилина» 

С. 18-20 

Усна народна творчість 

5 Усна народна творчість. Побутові казки. Українська народна казка «Мудра 
дівчина» С. 21-27 

6 Урок позакласного читання 

7 Притчі. «Без труда нема плода», «У пригоді». «Батькові поради». 
Легенди. «Звідки пішло прізвище та ім'я Богдана Хмельницького» С. 28-31 

8 Народні пісні. «Стоїть явір над водою». «Котився віночок по полю», 
«Ой співаночки мої» С.32-34 

9 Народні усмішки. «Син та мати», «Швачка», «Напування». Прислів'я та приказки. 
Скоромовки. Загадки С.34-38 

Біблійні легенди 

10 Біблійні легенди. «Вавилонська вежа» С.39-42 

11 «Каїн і Авель», «Чому людина не знає, доки живе» С.43-46 

12 Урок позакласного читання 

Сторінки з книги природи 

13 
Сторінки з книги природи. Як не любить той край. 
В. Сосюра «Як не любить той край...» 
Д. Чередниченко «Рідні краєвиди». 
І. Франко «Дрімають села...» 

С.47-51 

14 А. Малишко «Яблука». 
Робота за картиною К. Білокур «Богданівські яблука» С.52-53 

15 
Л. Костенко «Здивовані квіти». 
К. Перелісна «Заворожений сад». 
А. Малишко «Дощик». 
Ю. Ярмиш «Дрібний дощик» 

С.54-57 
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№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника Дата 

16 
В. Довжик «Акровірш». 
М. Романченко «Акровірш». 
В. Сухомлинський «Камінь». 
0. Олесь «Згадую: так я в дитинстві любив...», «Степ» 

С. 58-60 

17 М. Рильський «Розмова з другом», «Зимовий ранок» С.61-63 

18 Урок позакласного читання 

19 
Л. Полтава «Лісовакнига». 
В. Скомаровський «Три лижні». 
А. Костецький «Лист до птахів» 

С.63-65 

20 
Цікаві пригоди братів наших менших. 
М. Трублаїні «Пустуни на пароплаві» 
(уривки: «ЯшкаіМашка», «Шоколад боцмана», «Нічнатривога») 

С.66-69 

21 М. Трублаїні «Пустуни на пароплаві» (уривки: «Ловля летючих риб», «Людина 
в морі») С.79-71 

22 0. Копиленко «Кріт-неборака» С.72-74 

23 Г. Тютюнник «Ласочка» С.75-77 

24 Урок позакласного читання 

25 М. Слабошпицький «Чудасія на балконі» С.78-81 

26 В. Юрченко «Друзі». 
Підсумковий урок за темою «Сторінки з книги природи» С.82-84 

Літературні казки 

27 
Літературні казки. 
В. Бичко «Казка, друзі,— не на сміх...». 
І. Франко «Лисичка-кума» 

С.85-90 

28 Леся Українка «Біда навчить» С.90-95 

29 Леся Українка «Біда навчить» (продовження) С.95-96 

ЗО Урок позакласного читання 

31 М. Слабошпицький «Хлопчик Валь» С. 96-99 

32 В. Нестайко «Живжик» С. 99-103 

33 Ю. Ярмиш «Як Солов'ятко вскочило в біду». 
Підсумковий урок за темою «Літературні казки» 

С.103-
106 

Світ дитинства 

34 
Світ дитинства. А дружити треба вміти! 
A. Костецький «Буває все...», «Краще — з друзями разом!», «Словник Славка». 
B. Сухомлинський «Як Павлик списав задачу» 

С.107-
113 

35 
В. Сухомлинський «Найкраща лінійка». Веселі вірші. 0. Сенатович «Базіка». 
Г. Бойко «Виступайченко», «Обіцяльник». 
В. Гринько «Мирилки» 

С.113-
116 

36 Урок позакласного читання 

37 М. Чумарна «Казка про друга» С.117-
120 
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№ з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 
підручника Дата 

38 М. Чумарна «Казка про друга» (продовження). 
0. Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм». Підсумковий урок 

С.121-
123 

39 Пригоди і захоплення твоїх ровесників. 
Ю. Ярмиш «Паличка-рятівниця» 

С.123-
127 

40 В. Чемерис «Чорна кішка, або Магічне число сім» С.128-
131 

41 «Я і мій телевізор» (за В. Кавою) С.131-
135 

42 Урок позакласного читання 

43 
В. Сухомлинський «Як Микола став хоробрим». 
Веселе слово. «Однаково думають», «Куди поспішати», «Що було до телевізора?» 
Г. Бойко «Хто чим хвалиться». 
Робота за картиною Е. Камінської «Моя сестричка». П. Бондарчук «Малюю сонце» 

С.136-
138 

44 0. Вишня «Веселі артисти». 
Робота за картиною Г. Кириленко-Баринникова «Па тренуванні» 

С.139-
143 

45 JI. Компанієць «Зимовий вечір». 
«Канікули! Канікули! Весела пора». За Аллою Коваль 

С. 144-
146 

46 І. Січовик «Що розповіли маски...». 
А. Качан «Новорічна пригода» 

С. 147-
149 

47 
Н. Забіла «Що нас жде в Новому році?». 
Б. Стельмах «Щедрий вечір». 
Українська народна пісня «Щедрівка» 

С.149-
151 

48 Урок позакласного читання 

II семестр 

Міфи народів світу 

49 Міфи — дитинство людства. Вступ до нового розділу. Стародавній Єгипет і єгипет-
ський міф. «Створення світу» С. 3-5 

50 Як у міфах відображено створення людей. Китайський міф «Створення людей» С. 5 -7 

51 Слов'янський міф про походження птахів «Гнів Перуна» С. 7-10 

52 Давньогрецький міф «Дедал та Ікар». 
Пригадайте, поміркуйте С. 11-14 

Сторінки з історії 

53 Вступ до розділу. Відображення стародавніх подій у поезії 0. Олеся. Наші предки — 
слов'яни С.15-18 

54 0. Олесь. «Ярослав Мудрий». 
1. Крип'якевич «Книга за княжих часів» С.18-21 

55 
3 історії Києва і Львова. 
Н. Забіла «Старовинне місто». 
М. Хоросницька «Звідки в міста назва — Львів» 

С.22-27 

56 Урок позакласного читання 

57 Сторінка з життя наших співвітчизників за океаном. 
І. Боднарчук «На новій землі» С.27-29 
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58 
Розповідь про «Сина нашого полку». 
Ю. Збанацький «Гвардії Савочка». 
Робота за ілюстрацією П. Козина «Земляк» 

С. 29-32 

59 
Опис символу нашої держави в науково-пізнавальній статті й поезії. 
Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний прапор. 
Д. Павличко «Наш прапор». 
Пригадайте, поміркуйте 

С.33-34 

Поетична світлиця 

60 
Великий Кобзар. Вступ до розділу «Поетична світлиця». 
Вступ до теми. Тарас Шевченко «Вітер з гаєм розмовляє...», «Садок вишневий коло 
хати...» 

С.35-38 

61 
Поезія, що стала народною піснею. 
Т. Шевченко «Реве та стогне Дніпр широкий...». 
В. Скомаровський «Кобзарі» 

С.38-39 

62-
63 

Поезії Івана Франка. Розповідь про поета. 
І. Франко «Дивувалась зима...», «У долині село лежить...» С.40-41 

64 Урок позакласного читання 

65-
66 

Стан природи і настрій людини в поезіях Лесі Українки. 
Розповідь про життя і творчість поетеси. 
Леся Українка «Давня весна», «Вечірня година», «Вже сонечко в море сіда...» 

С.42-45 

67-
68 

Музика природи у поезії Павла Тичини. Розповідь про поета. 
П. Тичина «Гаї шумлять...», «Хор Лісових Дзвіночків» С.46-48 

69-
70 

Максим Рильський: від спогадів дитинства до духовного заповіту дітям. 
Розповідь про поета. 
М. Рильський «Дитинство», «Не кидайсь хлібом...», «Ким хочеш бути, хлопчику?» 
Робота за ілюстрацією В. Виродової-Готьє «Хлопчики» 

С.48-51 

71 Узагальнення за темою. Пригадайте, поміркуйте С. 51 

72 Урок позакласного читання 

Байки 

73 Кожна байка чогось навчає, від чогось застерігає. Відомості про байку. 
Езоп — перший байкар світу. Байка «Двоє приятелів і ведмідь» С.53-55 

74 Порівняння байок, близьких за сюжетом, які написані різними авторами. 
Л. Глібов «Зозуля і Півень» С.56-57 

75 І. Крилов «Зозуля і Півень» С. 58 

76 Байка Олени Пчілки «Котова наука». Слово про поетесу. Узагальнення суттєвих 
ознак байки С.59-60 

77 Підсумковий урок за розділом. 
Поміркуйте, пригадайте С. 60 

78 Урок позакласного читання 

П'єса-казка 

79 П'єса-казка Н. Шейко-Медведєвої «Лисиця, що впала з неба». Дія перша С. 61-67 

80 «Лисиця, що впала з неба». Дія друга С. 67-71 

81 Вибіркова інсценізація прочитаної п'єси. 
Пригадайте, поміркуйте С.61-72 
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3 любов'ю до рідної землі 

82 
Вступ до розділу. Світла радість від пробудження природи навесні. 
Д. Чередниченко «Рідні краєвиди». 
В. Ткаченко «Квітень». 
Робота за ілюстрацією В. Яценка «Рання весна» 

С. 73-77 

83 
Як по-різному звучать мелодії природи. 
С. Жупанин «Мелодії природи». 
0. Олесь «В небі жайворонки в'ються». 
Ю. Старостенко «Ходить така чутка...» 

С.77-78, 
С. 81 

84 

Чи знаєти ви, якими можуть бути грім і вітер? 
М. Познанська «Грім». 
М. Вінграновський «Грім». 
Є. Горева «Весняний вітер». 
В. Довжик «Акровірш» 

С.78-81 

85-
86 

Пригоди на березі синьоокої Десни. 
В. Чухліб «Деснячки» С.82-87 

87 Урок позакласного читання 

88 

Гімн Дніпру-Славуті. 
М. Гоголь «Чудовий Дніпро». 
М. Познанська «Спасибі людям, що зростили ліс». 
Пригадайте, поміркуйте. 
Робота за ілюстрацією А. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі» 

С.88-90 

Твори зарубіжних письменників 

89-
90 

Вступ до розділу. 
О. Пушкін «Казка про царя Салтана» С.91-98 

91-
92 

Г. К.Андерсен — всесвітньо відомий казкар. 
Уривки з казки «Гидке каченя» С.99-106 

93-
94 

В. Немцова — авторка всесвітньо відомих книг «Золота книга казок» і «Срібна 
книга казок». Слово про письменницю. Казка «Сіль дорожча за золото» 

С.106-
114 

95 Урок позакласного читання 

96 
Як Том відкрив великий закон, що керує вчинками людей. 
Уривок з роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» «Чудовий маляр». Слово про 
письменника 

С.115-
119 

97 
Веселі вірші російських поетів. 
С. Маршак «Майстер-ламайстер». 
М. Пляцковський «Пісня про усмішку» 

С.120-
124 

98 Узагальнення за розділом. 
Пригадайте, поміркуйте С. 124 

Світ у мені, і я у світі 

99 Вступ до нового розділу «Людина починається з добра». 
В. Сухомлинський «Усмішка» 

С.125-
128 

100 
На сонці тепло, а біля матері добре. 
О. Сфімов «Задачі трапляються різні». 
Д. Чередниченко «Як ти з матір'ю говориш?» 

С.128-
131 

101 
«Бубуся». 3журналу «Барвінок». 
3 гумором про серйозне. 
Г. Бойко «Консультант», «За що хвалять?» 

С.131-
133 
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102 
Узагальнення за розділом і темою. 
В. Струтннськнй «Казка про хлопчика Абихто». М. Сингаївський «Дощ із краплі 
починається» 

С.133-
134 

103 Урок позакласного читання 

104-
106 

Нові пригоди героїв творів В. Нестайка. Вступ до теми. 
Уривок з оповідання «Космонавти з нашого будинку» 

С.134-
145 

107-
109 

Пригоди Василька з гостем з планети Сатурн. 
М. Чумарна «Лумпумчик» 

С.145-
155 

110 
Вірші про мрії і захоплення твоїх ровесників. 
І. Кульська «Коротулька». 
В. Скомаровський «Андрійкова мрія». 
Г. Бойко «Відпочити ніколи» 

С.155-
157 

111 Урок позакласного читання 

112-
113 

Розпізнавай і розвивай свої здібності. Вступ до теми. 
B. Сухомлинський «Співучапір'їнка». 
Г. Чубач «Найрідніші голоси». 
C. Жупанин «Намалюю вітер» 

С.157-
160 

114-
115 

Нова зустріч з «творчістю» Незнайка. 
Уривок з повісті М. Носова «Пригоди Незнайка і його товаришів» «Як Незнайко був 
художником» 

С.160-
164 

116 
Краса і творчість поряд. 
В. Кордун «Як мама пісню заведе...» 
В. Симоненко «Ти стоїш, небагата й непишна...» 
А. Камінчук «Як я став письменником» 

С.164-
166 

117 
Як у звичайному відкрити незвичайне, красиве? 
М. Сингаївський «Веселка на долоні». 
Л. Біленька «Казканеба». 
В. Чухліб «Пісня тоненької очеретини» 

С.166-
170 

118 Узагальнення за творами і завданнями розділу «Світ у мені, і я у світі» С. 170 

119 Урок позакласного читання 

120 Підсумковий урок С. 172 
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УКРАЇНСЬКА МОВА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. С. ВАШУЛЕНКА, С. Г. ДУБОВИК, 

О. І. МЕЛЬНИЧАЙКО, Л. В. СКУРАТІВСЬКОГО) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Мова й мовлення. Текст 

1 Мова і мовлення. Українська мова. Висловлювання про мову. Збагачення мови 
новими словами. Утворення нових слів. Впр. 1—8 С. 4-7 

2 Сучасна українська мова. Впр. 9-12 С. 7-8 

3 Усне й писемне мовлення. Впр. 13-16 С.8-10 

4 Культура мовлення. Культура спілкування. Впр. 17—22 С.10-12 

5 Текст. Закріплення уявлень про текст. Тема, мета, заголовок. Впр. 23-26 С.13-14 

6 Роль слів у побудові тексту. Впр. 27-30 С.15-16 

7 Урок з розвитку зв'язного мовлення. 
Поділ тексту на частини. План. Впр. 31-34 С. 17-19 

8 Типи текстів. Текст-розповідь. Впр. 35-38 С.19-21 

9 Текст-опис. Впр. 39-42 С.21-22 

10 Текст-міркування. Впр. 43-46 С.22-24 

11 Будова тексту. Впр. 47-50 С.24-25 

12 Мовленнєві стилі в текстах. Впр. 51—53 С.26-27 

13 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

14 Урок розвитку зв'язного мовлення. Замітка до газети. Написання листа. Впр. 54—59 С. 27-29 

Мова й мовлення. Речення 

15 Речення. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. 
Основа речення. Впр. 60-67 С. 31-34 

16 Закріплення знань про основу речення. Впр. 68-72 С. 34-36 

17 Зв'язок слів у реченні. Побудова речень за схемами. Впр. 73-75 С.36-37 

18 Однорідні члени речення. Впр. 76-78 С. 37-38 

19 Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників. Впр. 79-82 С.39-40 

20 Залежні слова при однорідних членах речення. Впр. 83—86 С.40-42 

21 Закріплення знань про однорідні члени речення. Впр. 87-89 С. 42-43 

22 Урок розвитку зв'язного мовлення. Впр. 90 С. 43 

23 Знайомство зі складними реченнями. Впр. 91—95 С.44-46 

24 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 
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Частини мови. Іменник 

25 Частини мови. Іменник. Повторення вивченого про іменник. Впр. 96-102 С.47-50 

26 Іменники-синоніми та іменники-антоніми. Впр. 103-107 С.51-53 

27 Перевірка мовленнєвих умінь і навичок. Аудіювання 

28 Відмінювання іменників. Особливості відмінювання іменників в однині. 
Впр. 108-118 С. 53-60 

29 Урок розвитку зв'язного мовлення 

ЗО Розрізнення давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду. Впр. 119-126 С.61-64 

31 Закінчення іменників у родовому відмінку однини. Впр. 127-132 С.65-67 

32 Зміна приголосних перед закінченням -і в іменниках жіночого та чоловічого роду. 
Впр. 133-137 С.67-69 

33 Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого та чоловічого роду. Впр. 138-142 С.69-71 

34 Правопис закінчень іменників жіночого роду на -а(-я) в родовому відмінку однини. 
Впр. 143-147 С. 72-73 

35 
Правопис закінчень іменників жіночого і чоловічого роду в орудному відмінку одни-
ни. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. 
Впр. 148-159 

С. 74-78 

36 Урок розвитку зв'язного мовлення. Впр. 162 

37 Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на -р- в орудному відмінку 
однини. Впр. 160-163 С. 79-81 

38 Закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. 
Впр. 164-168 С.81-83 

39 Правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі 
в орудному відмінку однини. Впр. 169—172 С.83-85 

40 Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. Впр. 173—176 С. 86-88 

41 Закінчення іменників у родовому відмінку множини. Впр. 177—180 С.88-89 

42 Урок розвитку зв'язного мовлення. Впр. 181 С. 89 

43 Вживання прийменників при відмінюванні іменників у множині. Впр. 182-185 С.90-92 

44 Закінчення іменників у місцевому відмінку множини. Засвоєння граматичної форми 
іменників з прийменником по. Впр. 186—189 С. 93-94 

45 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

Частини мови. Прикметник 

46 Прикметник. Повторення вивченого про прикметник як частину мови. Впр. 190—193 С.95-97 

47 
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Багатозначні прикметники. 
Прикметники, вжиті в переносному і прямому значенні. Вживання прикметників 
у художніх та науково-популярних текстах. Впр. 194—201 

С. 97-101 
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48 
Складання наукового та художнього описів дерев за опорними словами та 
ілюстраціями. 
Урок розвитку зв'язного мовлення. Впр. 202-204 

С.101-102 

49 Вправи на використання прикметників у мовленні. Впр. 205—209 С.103-105 

50 Визначення роду і числа прикметників за іменниками. Узагальнення знань про 
змінювання прикметників за родами і числами. Впр. 210—217 С.105-109 

51 Відмінювання прикметників. Впр. 218-222 С.109-112 

52 Перевірка знань, умінь і навичок. Письмовий переказ 

53 Визначення відмінків прикметників у реченні. Впр. 223-225 С.112-114 

54 
Закріплення вмінь вживати у мовленні прикметники в різних відмінкових формах, 
використовувати прикметники для опису. Опис зовнішності людини. 
Урок розвитку зв'язного мовлення. Впр. 226-231 

С.114-116 

55 Вправи на визначення відмінка прикметника у реченнях за закінченням і відмінком 
іменника. Впр. 232-235 С.116-117 

56 Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-. 
Вживання знака м'якшення перед закінченням у прикметниках. Впр. 236-244 С.118-121 

57 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

58 Вживання прикметників для всебічної характеристики предметів. 
Побудова речень з прикметниками. Впр. 245-252 С.121-124 

59 Форми давального і місцевого відмінків однини прикметників жіночого роду. 
Впр. 253-256 С.125-126 

60 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

61 Повторення й закріплення вивченого 

62 Урок розвитку зв'язного мовлення 

63 Повторення й закріплення вивченого 

64 Підсумковий урок за І семестр 

II семестр 

Прикметник (продовження) 

65 Відмінювання прикметників у множині. Впр. 1-5 С. 3-5 

66 Вправи на вживання різних відмінкових форм прикметників у множині. Впр. 6-7 С. 5-6 

67 Узагальнюючий урок з теми «Прикметник». Впр. 8—10 С. 7-8 

68 Урок розвитку зв'язного мовлення. Письмовий переказ тексту «Вічнозелена гостя». 
Впр. 8 С. 6 

Числівник. Займенник 

69 Поняття про числівник як частину мови. Впр. 11-15 С. 9-11 

70 Спостереження за функціональною роллю прислівників у мовленні. Впр. 16—19 С. 12-14 

71 Практичне ознайомлення з формами родового відмінка числівників 50-80. 
Впр. 20-23 С. 14-15 
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72 Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, пов'язаних з уживанням 
числівників. Впр. 24—27 С.16-18 

73 Перевірка мовленнєвих умінь і навичок. Аудіювання 

74 Займенник як частина мови, її основна ознака. Особові займенники. Впр. 28—40 С.19-25 

75 Урок розвитку зв'язного мовлення 

76 Спостереження за вживанням особових займенників у текстах. Впр. 41—44 С.26-27 

77 Займенники 1-ї особи однини і множини. Роздільне написання займенників 
з прийменниками. Впр. 45—51 С.28-30 

78 Займенники 2-ї особи однини і множини. Впр. 52—57 С.30-33 

79 Займенники 3-ї особи однини і множини. Впр. 58—65 С.33-37 

80 Повторення й узагальнення вивченого про займенник. Впр. 66—72 С.37-39 

81 Урок розвитку зв'язного мовлення. 
Творча робота на вживання займенників для зв'язку речень у тексті С.40-41 

82 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

Дієслово 

83 Загальне поняття про дієслово як частину мови С.42-44 

84 Написання не з дієсловами С.44-45 

85 Спостереження за зв'язком дієслова в реченні з іншими частинами мови С.46-47 

86 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

87 Неозначена форма дієслова. Впр. 88-91 С.47-49 

88 Змінювання дієслів за часами. Впр. 92-94 С.49-51 

89 Змінювання дієслів за числами. Впр. 95—98 С.51-53 

90 Дієслова, що виражають незавершену і завершену дію. Впр. 99-102 С.53-55 

91 Урок розвитку зв'язного мовлення. Впр. 102 С. 55 

92 Дієслова теперішнього часу. Визначення особи і числа дієслів теперішнього часу. 
Впр. 103-109 С.55-58 

93 Дієслова майбутнього часу. Впр. 110—114 С.59-61 

94 Перша і друга дієвідміни. Впр. 115-118 С.61-63 

95 Правопис особових закінчень дієслів. Впр. 119-122 С.64-66 

96 Написання закінчень у дієсловах 2-ї особи. Впр. 123-129 С.66-69 

97 Написання закінчень у дієсловах 3-ї особи. Впр. 130-133 С.69-70 

98 Урок розвитку зв'язного мовлення 

99 Правопис ненаголошених особових закінчень дієслів теперішнього і майбутнього 
часу. Впр. 134-136 С.71-72 
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100 Дієслова минулого часу. Змінювання дієслів минулого часу за числами та родами 
(в однині). Впр. 137-140 С. 72-74 

101 Вправи на визначення роду дієслів минулого часу. Впр. 141-144 С. 74-76 

102 Значення дієслівних форм на -ся (сь). Вимова і написання дієслів на -ся (сь). 
Впр. 145-151 С. 76-79 

103 Узагальнення знань і вмінь з теми «Дієслово». Впр. 152-155 С.79-81 

104 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

105 Урок розвитку зв'язного мовлення 

Прислівник. Повторення вивченого в 1—4-х класах 

106 Ознайомлення з прислівником як частиною мови. Впр. 156-161 С.82-85 

107 Порівняльна характеристика прислівників і прикметників. Основна граматична 
ознака прислівників. Впр. 162-166 С.85-87 

108 Практичне ознайомлення з формами ступенів порівняння прислівників 
(без уживання термінів). Впр. 167-171 С. 87-89 

109 Спостереження за вживанням у мовленні прислівників-синонімів, прислівників-
антонімів. Впр. 172-181 С.89-94 

110 Однорідні другорядні члени речення, виражені прислівниками. Спостереження за 
роллю прислівників у художніх і науково-популярних текстах. Впр. 182—191 С.94-98 

111 Узагальнюючий урок з теми «Прислівник». Впр. 192—195. 
Перевірка навичок письма С.99-100 

112 Урок розвитку зв'язного мовлення 

113 Контрольний письмовий переказ 

114 Текст, його головна думка. Заголовок до тексту. Вправи на визначення головної 
думки тексту. Порядок виконання звуко-буквеного аналізу слова. Впр. 196—212 С.101-108 

115 Комплексні вправи на аналіз текстів, добір до них заголовків. Порядок розбору слів 
за будовою. Речення, ускладнені однорідними членами. Впр. 213—226 С.108-112 

116 Диктант. Перевірка орфографічних і пунктуаційних умінь 

117 
Вправляння у встановленні зв'язків слів у реченнях. Спостереження за вживанням 
числівників у мовленні. Вправи на спостереження за роллю дієслів у мовленні. 
Граматичний аналіз дієслівних форм різних часів. Впр. 227-232 

С.112-115 

118 Конструктивні вправи на нормативне вживання в мовленні граматичних форм вивче-
них частин мови. Впр. 233-240 С.116-119 

119 Тематичне оцінювання. Знання з мови й мовлення, мовні вміння й навички (тести) 

120 Підсумковий урок за рік 
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РОСІЙСЬКА МОВА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ І. Ф. ҐУДЗИК) 

№ 
п/п Содержание урока Дата 

І семестр 

Текст 

1 Вступление. Русский язьік — язьік русского народа. Общность русского язьїка с украинским. Зна-
чение русского язьїка в жизни украинского народа 

2 

Устная монологическая речь. Требования к устному вьісказьіванию: связность, последовательность, 
соразмерность частей, наличие своей точки зрения, учет интересов слушателей, ситуации общения. 
Подробннй пересказ прослушанного и обсуждение текста (повествования с злементами описання 
или рассуждення) с опорой на вспомогательньїе материалн (план, серию рисунков, ключевьіе 
сочетания слов) 

3 Текст. Части содержания текста. Их последовательность, связь между ними. Восстановление 
порядка следования частей в деформированном тексте. Подбор заголовков к частям текста 

4 
Аудирование. Роль слушания как вида речевой деятельности, слушание, понимание художествен-
ного текста. Понимание фактического содержания темьі, основной мьісли произведения, а также 
змоциональной окраски произведения 

5 Абзац. Внделение в сплошном тексте абзацев. Культура оформлення письменной работьі в тетради 
и на доске 

6 Чтение. Особенности чтения вслух и молча. Совершенствование чтения вслух и молча. 
Новое и известное для читателя в тексте 

7 Ключевьіе слова в тексте. Вьіделение ключевьіх слов в тексте. Совершенствование техники письма 

8 Развитие письменной речи. Составление 3 -5 предложений на заданную тему и обьединение их 
в текст 

9 Связь предложений в тексте: синонимьі, слова он (она, оно, они), зтот (зта, з то, зти), такой (та-
кая, такое, такие) 

Предложение 

10 Предложение. Главние и второстепенньїе членьї предложения. Вопросьі к словам, относящимся 
к разньїм частям речи (без употребления терминов). Знаки препинания в простом предложении 

11 

Аудирование. Слушание, понимание текстов, относящихся к разговорно-бьітовому стилю. 
Связь общего тона, темпа, громкости речи с ее содержанием, условиями общения. Восприятие 
точного, меткого образного слова. Создание в воображении образов, картин по содержанию 
текста. Восприятие на слух более длинннх, чем в 3 классе, рядов язьїковьіх единиц: слов, 
распространенньїх словосочетаний, предложений 

12 Главньїе и второстепенньїе членьї предложения. Распространение предложений по вопросам. 
Вопросьі к словам, относящимся к разньїм частям речи (без употребления терминов) 

13 
Диалогическая речь. Правила поведения в диалоге. Речевой зтикет. Воспроизведение 
прослушанннх диалогов. Составление вопросов и ответов по прослушанному тексту. Составление 
диалогов на основе коллективного обсуждения с опорой на вспомогательньїе материалн 

14 Сложное предложение с бессоюзной и союзной связью (практически). Знаки препинания в сложном 
предложении. Чтение интонационно правильно сложньїх предложений 
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15 Распространение предложений по вопросам. У потреб ление слов в нужной грамматической форме 
(практически) 

16 Развитие письменной речи. Письменньїй пересказ 

17 
Сложное предложение. Чтение интонационно правильно сложньїх предложений. Обьединение 
2-3 простьіх предложений в одно сложное без союзов или с помощью союзов и, или, а, но, потому 
что и др. Развитие пунктуационной зоркости 

18 
Чтение. Чтение молча незнакомого текста. Понимание содержания, основной мисли, 
змоциональной окраски. Формирование собственного мнения о прочитанном. Развитие 
воображения при чтении 

19 Обьединение простих предложений в одно сложное (без союзов или с помощью союзов). Употребле-
ние слов в нужной грамматической форме (практически). Развитие пунктуационной зоркости 

20 Устная монологическая речь. Пересказ самостоятельно прочитанного текста. Дополнения 
к пересказу (описание, рассуждение) 

Слово 

21 Многозначность слова. Составление предложений со словом, употребленном в разньїх значеннях. 
Работа со словарем 

22 
Аудирование. Слушание, понимание текста, относящегося к научно-художественному стилю. 
Понимание фактического содержания, темьі, основной мьісли произведения. Создание 
в воображении образов, картин по содержанию текста. Собственное мнение ученика по поводу 
прослушанного текста 

23 Слова с прямим и переносним значением. Составление предложений со словом, употребленном 
в прямом и переносном смисле 

24 Развитие письменной речи. Составление письменного вьісказьівания по рисунку 

25 Наиболее употребительньїе устойчивме сочетания слов. Составление предложений с устойчивмм 
сочетанием слов. Употребление слов в нужной грамматической форме (практически) 

26 
Диалоговая речь. Воспроизведение прослушанньїх диалогов. Составление вопросов и ответов по 
прочитанному тексту. Составление диалогов, содержащих описание или рассуждение, дополняю-
щих прослушанньїй текст. Зтикетньїе формулн, используемьіе в диалогах 

27 Чтение. Чтение, ориентированное на слушателя. Совершенствование чтения вслух 

28 
Наиболее употребительньїе устойчивне сочетания слов. Исправление ошибки в использовании 
слов, значение котормх различаются в русском и украинском язьїках. Употребление слов в нужной 
грамматической форме (практически). Развитие орфографической зоркости. Проверочная работа. 
Диалог 

29 Проверочная работа. Язьїковьіе знання и умения по темам: «Текст», «Предложение»; «Слово». 
Повторение изученного по теме «Слово» 

ЗО 
Аудирование. Слушание, понимание художественного текста. Создание в воображении образов, 
картин по содержанию текста. Восприятие на слух рядов язьїковьіх единиц: слов, словосочетаний, 
предложений. Собственное мнение ученика по поводу прослушанного текста. Проверочная работа. 
Аудирование 

31 Проверочная работа. Списмвание. Повторение изученного о тексте, предложении 
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32 Развитие письменной речи. Письменний пересказ. Дополнение текста, данного для пересказа, опи-
санием на основе воображения отдельньїх картин, образов 

33 Повторение и закрепление изученного материала. Проверочная работа. Диалог 

34 Итоговьій урок за І семестр 

II семестр 

Состав слова. Правописание 

35 Значимьіе части слова. Сопоставление значимьіх частей слова в русском и украинском язьїках 

36 Чтение. Развитие умения видеть составньїе части содержания, их последовательность, связи между 
ними. Совершенствование техники зрительного восприятия. Просматривание 

37 Однокореннне слова 

38 Устная монологическая речь. Устное сочинение с опорой на предварительное обсуждение содержа-
ния и язьїковьіх средств 

39 Образование слов с помощью префиксов (по образцу). Наблюдение над значением производньїх слов 
(без термина) 

40 Развитие письменной речи. Письменний пересказ текста. Дополнение текста: вьісказьівание своего 
отношения к содержанию текста на основе своего жизненного опьіта 

41 
Образование слов с помощью суффиксов (по образцу). Употребление слов, которие неодинаково 
образуются в русском и украинском язьїках. Употребление слов в нужной грамматической форме 
(практически) 

42 
Аудирование. Опора при слушании на данньїй план вьісказьівания (4-5 пунктов). Развитие внима-
ния при слушании, слуховой памяти. Восприятие на слух слов, распространенньїх словосочетаний, 
предложений 

43 Произношение и написание безударньїх гласньїх в корне слова. Развитие орфографической 
зоркости 

44 
Диалогическая речь. Воспроизведение прослушаннмх диалогов. Составление вопросов и ответов по 
рисунку. Составление диалогов, самостоятельное обсуждение предложенной темьі. Оценка содер-
жательности диалога, правильности и уместности использования в диалоге язьїковьіх 
и неязьїковьіх средств. Использование зтикетньїх формул 

45 Проверка написання безударньїх гласньїх в корне слова. Развитие орфографической зоркости 

46 Чтение. Чтение вслух, ориентированное на слушателя. Чтение в лицах 

47 Проверка написання безударньїх гласньїх в корне слова. Развитие орфографической зоркости 

48 Развитие письменной речи. Самостоятельное вьісказьівание о собьітии в жизни класса или семьи 

49 Написание мягкого разделительного знака (ь) перед я, ю, е, е, и 

50 Устная монологическая речь. Самостоятельное вьісказьівание учащихся на основе жизненного 
опьіта, впечатлении о прочитанньїх произведениях, просмотренньїх фильмах 

51 Написание мягкого разделительного знака (ь) перед я, ю, е, е, и 
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52 
Аудирование. Слушание, понимание пьесьі (отрьівка из нее). Связь общего тона, темпа, громкости 
речи с ее содержанием, условиями общения. Создание в воображении образов по содержанию 
текста. Восприятие точного, меткого, образного слова. Собственное мнение ученика по поводу 
прослушанного текста 

53 Написание твердого разделительного знака (-г) перед я, ю, е, е, u 

54 Чтение. Совершенствование навьїков чтения вслух и молча. Соотношение текста со своим 
жизненним опьітом, формирование собственного мнения о прочитанном 

55 Произношение и написание парньїх звонких — глухих согласньїх в корне слова 

56 Развитие письменной речи. Самостоятельное письменное висказивание о своем отношении 
к прочитанному произведению 

57 Произношение и написание парньїх звонких — глухих согласньїх в корне слова. Развитие орфогра-
фической зоркости 

58 Диалогическая речь. Составление диалога, самостоятельное обсуждение избранной самостоятельно 
темьі. Дополнение диалога, в содержании, форме которого били отмеченн недочетьі 

59 Написание непроизносимьіх согласньїх в корне слова. Развитие орфографической зоркости. Прове-
рочная работа. Устное сочинение 

60 
Аудирование. Слушание, понимание вьісказьівания на язиковую тему. Развитие внимания при 
слушании, слуховой памяти. Восприятие на слух слов, словосочетаний, предложений. Провероч-
ная работа. Аудирование 

61 Проверка написання непроизносимих согласних в корне слова. Проверочная работа. Устное 
сочинение 

62 Чтение. Совершенствование чтения молча. Развитие умения видеть составние части содержания, 
их последовательность, связи между ними. Совершенствование техники зрительного восприятия 

63 Написание слов с удвоенними буквами в корне слова 

64 Развитие письменной речи. Самостоятельное внсказнвание по личним впечатлениям 
и наблюдениям 

65 Написание слов с удвоенними буквами в корне слова. Проверочная работа. Диктант 

66 Проверочная работа. Письменний пересказ 

67 Перенос слова с сочетанием согласних. Развитие орфографической зоркости. Проверочная работа. 
Устное сочинение 

68 Контрольная работа. Чтение молча. Повторение изученного материала 

69 Проверочная работа. Язьїковьіе знання и умения по теме «Состав слова. Правописание». Повторе-
ние изученного материала 

70 Итоговнй урок за II семестр 
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МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ М. В. БОГДАНОВИЧА) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу № вправи Дата 

І семестр 

Повторення матеріалу. Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 

1 Нумерація. 
Задачі на зведення до одиниці № 1-9 

2 
Нумерація трицифрових чисел: читання й порівняння чисел, попереднє і наступне 
число, значення цифри нуль у записі числа. Множення й ділення з числами 1 і 0. 
Задачі на знаходження суми двох добутків 

№ 10-18 

3 
Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень букве-
них виразів. Розміщення відрізків на площині й у просторі. Ускладнені розширені за-
дачі на знаходження третього доданка 

№ 19-26 

4 Письмове множення на одноцифрове число. Знаходження значень виразів на сумісні 
дії. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків № 27-34 

5 Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрові числа. Задачі на застосування 
письмового ділення на одноцифрове число № 35-44 

6 Вправи на знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. 
Задачі на знаходження частини від числа № 45-53 

7 
Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. 
Задачі на знаходження числа за його частиною, виконання письмового ділення на 
одноцифрове число у випадку, коли в частці з'являється нуль 

№ 54-63 

8 Задачі, які включають знаходження частини числа або числа за його частиною № 64-71 

9 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження 
суми двох добутків. Вправа з нерівностями № 72-80 

10 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення на 
двоцифрове число та на знаходження різниці двох часток № 81-88 

11 Письмове ділення на двоцифрове число № 89-98 

12 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач № 99-106 

13 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

Нумерація багатоцифрових чисел 

14 Утворення, читання й записування чотирицифрових чисел у межах 2000 № 107-
117 

15 Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число № 118-
126 

16 
Відкладання чотирицифрових чисел на рахівниці. Читання чотирицифрових чисел. 
Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Робота над взаємооберненими 
задачами. Кут 

№ 127-
135 

17 Читання й записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа 
за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа 

№ 136-
144 

18 
Читання й записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення 
кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії. 
Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом. Радіус 

№ 145-
155 
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19 Читання й записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання 
трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (звичайні й розширені) 

№ 156-
166 

20 
Читання й записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. 
Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 10 десятків тисяч. 
Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві й три дії, які включають збіль-
шення (зменшення) числа на кілька одиниць 

№ 167-
175 

21 
Читання й записування п'ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. 
Повторення письмового додавання й віднімання у випадку трьох компонентів. Задачі 
на три дії, які включають знаходження третього доданка 

№ 176-
184 

22 Порівняння чисел. Читання й записування п'ятицифрових чисел. Письмове ділення 
з перевіркою множенням. Ускладнені задачі на знаходження третього доданка 

№ 185-
193 

23 
Нумерація шестицифрових чисел: читання, записування шестицифрових чисел у 
межах 200 тисяч. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі, які 
включають знаходження частини числа 

№ 194-
203 

24 Читання й записування шестицифрових чисел у межах 200 тисяч. Лічба сотнями 
тисяч до 10 сотень тисяч. Мільйон 

№ 204-
212 

25 Нумерація шестицифрових чисел. Визначення числа тисяч у числі. Задачі, обернені до 
задач на знаходження суми двох добутків 

№ 213-
220 

26 
Нумерація шестицифрових чисел: поняття класу. Таблиця розрядів і класів. 
Множення й ділення на одноцифрові та двоцифрові числа. Задачі, обернені до задач на 
знаходження суми двох добутків 

№ 221-
228 

27 Читання й записування шестицифрових чисел. Множення й ділення на 10,100,1000. 
Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків 

№ 229-
238 

28 
Збільшення (зменшення) числа у 10, 100 і 1000 разів. Читання й записування 
шестицифрових чисел. Визначення числа десятків, сотень, тисяч і десятків тисяч 
у багатоцифрових числах 

№ 239-
249 

29 Десяткова система числення № 250-
258 

30 Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. 
Задачі, які розв'язуються за допомогою відношення 

№ 259-
268 

31 Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються за допомогою відношення № 269-
279 

32 Заміна одних одиниць маси іншими. Розв'язування задач на вивчений матеріал № 280-
288 

33 Одиниці вимірювання часу. Задачі, які розв'язуються за допомогою відношення № 289-
300 

34 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

Додавання й віднімання багатоцифрових чисел 

35 Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне додавання, 
усне і письмове додавання. Задачі, які розв'язуються відніманням 

№ 301-
308 

36 Дія віднімання. Правило віднімання дії від числа. Табличне й позатабличне, усне та 
письмове віднімання. Задачі, які розв'язуються відніманням 

№ 309-
316 
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37 Письмове додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв'язуються 
відніманням 

№ 317-
323 

38 Перевірка додавання відніманням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на 
правило знаходження невідомого доданка. Розв'язування рівнянь 

№ 324-
330 

39 Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Задачі, які 
розв'язуються за допомогою відношень 

№ 331-
337 

40 Додавання у випадку кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника № 338-
346 

41 Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня та виразів із дужками. 
Задачі з буквеними даними 

№ 347-
355 

42 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання 
довжини. Задачі, які розв'язуються зведенням до одиниці 

№ 356-
363 

43 Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки № 364-
371 

44 Застосування способу округлення при додаванні й відніманні. Прості та складені 
задачі 

№ 372-
380 

45 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

46 Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Додавання 
й віднімання іменованих чисел 

№ 381-
388 

47 Задачі на знаходження відстані за швидкістю і часом. Знаходження значень виразів 
на додавання, віднімання. Ускладнені задачі на зведення до одиниці 

№ 389-
397 

48 Задачі на знаходження часу за швидкістю й відстанню. Прості і складені задачі на 
визначення швидкості, часу, відстані. Дії з іменованими числами 

№ 398-
407 

49 Прості та складені задачі на визначення швидкості, часу, відстані. Об'ємні фігури. 
Ознайомлення з назвами геометричних тіл 

№ 408-
418 

Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число 

50 Дія множення. Переставний, сполучний і розподільний закони множення. 
Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв'язування задач складанням виразу 

№ 419-
429 

51 
Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). 
Ускладнені задачі на зведення до одиниці. Розв'язання прикладів задач на застосу-
вання алгоритму множення багатоцифрових чисел на одноцифрові 

№ 430-
446 

52 Множення у випадку кількох нулів у множнику. Задачі на знаходження суми або 
різниці двох добутків 

№ 447-
455 

53 Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Знаходження значень виразів на 
сумісні дії. Задачі на спільну роботу 

№ 456-
463 

54 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

55 Поняття про площу. Квадратний сантиметр. Правило обчислення площі 
прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу 

№ 464-
471 

56 Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі 
на спільну роботу 

№ 472-
481 

57 Обчислення площі прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії № 482-
490 



200 Календарне планування. 1-4 класи 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу № вправи Дата 

58 Одиниці вимірювання площі. Прості й складені задачі, які включають дії над величи-
нами, вираженими в одиницях площі 

№ 491-
497 

59 Обчислення площі прямокутної ділянки. Прості й складені задачі на знаходження 
площі прямокутника 

№ 498-
505 

60 Знаходження однієї зі сторін прямокутника за його площею і відомою другою сторо-
ною. Задачі, аналогічні задачам на спільну роботу 

№ 506-
513 

61 Задачі, пов'язані з площею прямокутника. Знаходження значень виразів на сумісні дії № 514-
522 

62 Закріплення знань учнів. Застосування палетки для знаходження площі непрямих 
фігур 

63 Дія ділення. Властивості частки. Задачі, які розв'язуються дією ділення № 523-
533 

64 Підсумковий урок за І семестр 

II семестр 

65 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові (загальний випадок). Задачі на 
вивчений матеріал 

№ 534-
543 

66 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ускладнені задачі на зведення до 
одиниці 

№ 544-
552 

67 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Перевірка ділення множенням. 
Ускладнені задачі на зведення до одиниці 

№ 553-
561 

68 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі. 
Ускладнені задачі на зведення до одиниці 

№ 562-
569 

69 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові у випадку, коли частка містить нулі. 
Ускладнені задачі на зведення до одиниці 

№ 570-
576 

70 Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Ускладнені задачі на 
зведення до одиниці. Куб. Розгортка куба. Площа поверхні куба 

№ 577-
585 

71 Ділення іменованих чисел. Ускладнені задачі на зведення до одиниці № 586-
594 

72 Ділення іменованих чисел на іменовані. Задачі на вивчений матеріал № 595-
602 

73 Вправи на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух № 603-
609 

74 Знаходження значень виразів на множення й ділення багатоцифрових чисел на 
одноцифрові. Задачі на зустрічний рух 

№ 610-
618 

75 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові: короткий запис обчислення. Задачі на 
зустрічний рух 

№ 619-
628 

76 Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Ділення з остачею на 10, 100,1000. 
Задачі на спільну роботу 

№ 629-
639 

77 Закріплення. Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові 

78 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 
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Ознайомлення з дробами. Множення й ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями 

79 Аналіз контрольної роботи. Повторення про частини. Задачі на знаходження частини 
числа і числа за його частиною. Складені задачі, які включають знаходження частин 

№ 640-
648 

80 Порівняння частин. Складені задачі, які включають знаходження частини числа № 649-
656 

81 Ознайомлення з дробами. Запис дробу. Складені задачі, які включають знаходження 
частини числа 

№ 657-
665 

82 Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа № 666-
672 

83 Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Знаходження значення 
виразу з буквою, що повторюється двічі 

№ 673-
681 

84 Складені задачі, які включають знаходження дробу від числа. Повторення правила 
множення числа на добуток 

№ 682-
692 

85 Самостійна робота 

86 
Повторення переставного та сполучного законів множення. Зображення круглого 
числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений розрядною одиницею 
з нулями 

№ 693-
700 

87 Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. 
Складені задачі, розв'язання яких вимагає знаходження дробу від числа 

№ 701-
709 

88 Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа. Підготовка до 
розв'язання задач на пропорційне ділення. Задачі на знаходження дробу від числа 

№ 710-
718 

89 Задачі на пропорційне ділення. Письмове множення багатоцифрових чисел на 
розрядні числа 

№ 719-
726 

90 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне 
ділення 

№ 727-
736 

91 Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне 
ділення. Розв'язування рівнянь і нерівностей 

№ 737-
745 

92 
Повторення й застосування правила ділення числа на добуток двох чисел. Усне 
ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне 
ділення. Повторення табличного ділення з остачею 

№ 746-
755 

93 Ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні. 
Задачі на пропорційне ділення 

№ 756-
763 

94 Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки. Задачі на пропорційне 
ділення 

№ 764-
772 

95 Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею трицифрових чисел на 
круглі десятки 

№ 773-
780 

96 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (загальний випадок). Задачі на рух № 781-
789 

97 Ділення багатоцифрових чисел на розрядні числа (у частці нулі в середині й у кінці). 
Задачі з буквеними даними 

№ 790-
799 

98 Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Задачі на 
обчислення площі ділянки. 

№ 800-
809 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу № вправи Дата 

99 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

Множення й ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число 

100 Повторення множення двоцифрових чисел (письмовий спосіб). Задачі на знаходження 
числа за двома різницями 

№ 810-
817 

101 Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома 
різницями 

№ 818-
824 

102 Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знахо-
дження числа за двома різницями 

№ 825-
831 

103 Множення іменованих чисел на двоцифрові. Порівняння задач на знаходження числа 
за двома різницями 

№ 832-
839 

104 Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома 
різницями 

№ 840-
848 

105 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на рух № 849-
856 

106 Множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1 578 х 403. 
Задачі на рух і площу 

№ 857-
864 

107 Ділення на двоцифрове число (повторення). Поняття про середнє арифметичне. 
Розв'язування задач 

№ 865-
874 

108 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього ариф-
метичного (ознайомлення) 

№ 875-
883 

109 Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього ариф-
метичного 

№ 884-
891 

110 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього 
арифметичного 

№ 892-
898 

111 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього 
арифметичного. Перевірка ділення множенням 

№ 899-
906 

112 Ділення багатоцифрових чисел на числа другого десятка. Задачі на знаходження 
середнього арифметичного 

№ 907-
914 

113 Ділення у випадку, коли частка містить нулі. Повторення задачі на зведення до 
одиниці 

№ 915-
922 

114 Ділення на двоцифрове число у випадку, коли в частці нуль. Задачі на знаходження 
середнього арифметичного. Задачі з буквеними даними 

№ 923-
930 

115 Ділення з остачею на двоцифрове число, коли частка закінчується на нуль. Задачі на 
знаходження середнього арифметичного. Задачі на спільну роботу 

№ 931-
938 

116 Ділення іменованих чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження середнього арифме-
тичного. Задачі на дроби 

№ 939-
945 

117 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Задачі на спільну роботу № 946-
952 

118 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на зведення до одиниці № 953-
961 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу № вправи Дата 

119 Сумісні дії з багатоцифровими числами. Розширені задачі на знаходження суми двох 
добутків 

№ 962-
969 

120 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

121 Ділення багатоцифрових чисел на трицифрові (ознайомлення). Задачі на зустрічний 
рух та на зведення до одиниці 

№ 970-
977 

122 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Ділення на трицифрові числа, у випад-
ку, коли в запису частки є нуль. Задачі на зведення до одиниці (з буквеними даними) 

№ 978-
985 

123 Століття. Секунда. Визначення часу й тривалості подій за календарем. Задачі на 
зведення до одиниці 

№ 986-
994 

124 Визначення часу. Визначення тривалості подій за календарем. Задачі, обернені до 
розширених задач, на суму двох добутків 

№ 995-
1002 

125 Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі на спосіб відношення № 1003-
1010 

126 Додавання й віднімання іменованих чисел, виражених у мірах часу. 
Задачі на спільну роботу 

№ 1011-
1018 

127 Задачі на час. Задачі на знаходження числа за двома різницями, на знаходження 
середнього арифметичного 

№ 1019-
1028 

128 Розв'язування задач на час. Складені задачі, які включають знаходження дробу від 
числа 

№ 1029-
1040 

129 Нумерація багатозначних чисел 

130 Повторення. Натуральний ряд 

131 Повторення. Десяткова система числення 

132 Повторення. Величини 

133 Повторення. Додавання й віднімання 

134 Повторення. Множення й ділення 

135 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тести) 

136 Аналіз контрольної роботи 

137 Повторення. Множення й ділення 

138 Повторення та закріплення вивченого за рік 
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МАТЕМАТИКА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Л. П. КОЧИНОЇ, Н. П. ЛИСТОПАД) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 

вправи 
Дата 

І семестр 

Розділ 1. Повторення матеріалу за 3-й клас 

1 Повторення матеріалу за 3-й клас. Що ти знаєш? С. 3 
№1-6 

2 Усна нумерація трицифрових чисел. Розв'язування задач С. 4 
№ 7-18 

3 
Повторення письмового додавання й віднімання трицифрових чисел. Вирази зі змін-
ною. Рівняння на знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від'ємника. 
Розв'язування задач 

С. 5 
№ 19-27 

4 Повторення знаходження невідомого множника, діленого, дільника. Розв'язування 
задач з використанням дій множення й ділення 

С. 5-6 
№ 28-34 

5 Повторення ділення з остачею. Задачі зі змінними. Задачі на знаходження числа за 
його частиною 

С. 6 
№ 35-40 

6 Поміркуємо. Розв'язування ускладнених завдань з логічним навантаженням С. 7 
№ 41-48 

Розділ 2. Мільйон. Числа від 1 до 1000 000. Нумерація 

7 Про що ти дізнаєшся? С. 8 
№1-4 

8 Натуральне число. Натуральний ряд чисел. Число 0. Розв'язування задач за допомо-
гою відрізків. Геометричний матеріал 

С.9-10 
№5-11 

9 
Чотирицифрові числа. Обчислення виразів на додавання й віднімання розрядних 
чотирицифрових чисел. Вирази на всі арифметичні дії. Розв'язування задач за 
допомогою відрізків. Геометричний матеріал 

С.10-12 
№ 12-23 

10 
П'ятицифрові числа. Обчислення виразів на додавання й віднімання розряд-
них п'ятицифрових чисел. Обчислення виразів на дії першого і другого ступеня. 
Розв'язування задач за допомогою відрізків. Геометричний матеріал 

С.12-13 
№ 24-34 

11 Шестицифрові числа. Обчислення виразів на додавання й віднімання розрядних шес-
тицифрових чисел. Розв'язування задач за допомогою відрізків. 

С.13-14 
№ 35-41 

12 Множення й ділення на 10,100,1000. Обчислення виразів на усі дії. Розв'язування 
задач 

С.14-16 
№ 42-53 

13 Класи та розряди. Клас мільйонів. Обчислення виразів на сумісні дії. Складання бук-
вених виразів до задач 

С.16-17 
№ 54-62 

14 Читання багатоцифрових чисел. Обчислення виразів на сумісні дії. Складання букве-
них виразів до задач. 

С.17-19 
№ 63-68 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 

вправи 
Дата 

15 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тестування) 

16 
Записування багатоцифрових чисел. Усні випадки додавання багатоцифрових чисел. 
Обчислення виразів на сумісні дії. Складання й розв'язування задач за коротким за-
писом 

С.19-20 
№ 69-77 

17 
Помісцеве значення цифри в записі багатоцифрового числа. Усні випадки додавання 
багатоцифрових чисел. Обчислення виразів на сумісні дії. Складання буквених 
виразів до задач 

С.20-21 
№ 78-84 

18 Порівняння багатоцифрових чисел. Усні випадки додавання багатоцифрових чисел. 
Складання буквених виразів до задач. Вирази на порядок дій 

С.22-23 
№ 85-96 

19 Запис багатоцифрових чисел у вигляді суми розрядних чисел. Вирази на порядок дій. 
Розв'язування задач за допомогою відрізків. Геометричний матеріал 

С.23-24 
№ 97-104 

20 Запис числа у вигляді суми добутків розрядних чисел. Вирази на порядок дій. Геоме-
тричний матеріал. Творча робота над задачею 

С.24-25 
№ 105-
110 

21 
Знаходження загальної кількості одиниць певного розряду. Вирази на порядок дій. 
Усні випадки віднімання багатоцифрових чисел, пов'язаних з десятковим складом 
числа. Творча робота над задачею 

С.25-26 
№111-
118 

22 
Повторення матеріалу про усну та письмову нумерацію багатоцифрових чисел. Рим-
ська нумерація чисел. Арифметичні дії, пов'язані з нумерацією чисел. Розв'язування 
задач. Вирази на порядок дій 

С.26-28 
№ 119-
131 

23 Величини. Одиниці вимірювання довжини. Арифметичні дії, пов'язані з нумерацією 
чисел. Розв'язування задач за допомогою рівняння. Вирази на порядок дій 

С.28-29 
№ 132-
141 

24 Одиниці вимірювання маси. Повторення вивченого матеріалу 
С.30-31 
№ 142-
150 

25 Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач. Геометричний матеріал. Повторен-
ня вивченого матеріалу 

С. 31-33 
№ 151-
162 

26 Клас мільйонів і клас мільярдів. Складання й розв'язування подібних задач. Геоме-
тричний матеріал. Повторення вивченого матеріалу 

С. 33-34 
№ 163-
174 

27 Перевір себе. Повторення вивченого матеріалу 
С. 35 
№ 175-
186 

28 Поміркуємо. Розв'язування завдань підвищеної складності 
С. 36 
№ 187-
195 

29 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тестування) 

ЗО Узагальнення вивченого матеріалу. Розв'язування задач 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 

вправи 
Дата 

Розділ 3. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел 

31 Про що ти дізнаєшся? С. 37 
№1-4 

32 
Властивості дії додавання (повторення й узагальнення). Властивість нуля при 
додаванні. Розв'язування задач за допомогою складання виразів. Порівняння 
одиниць вимірювання часу. Геометричний матеріал 

С.38-39 
№ 5-14 

33 Переставна властивість дії додавання. Складання, порівняння та розв'язування за-
дач. Вирази на порядок дій. Геометричний матеріал 

С.39-40 
№15-25 

34 Сполучна властивість дії додавання. Складання до задач буквених виразів. 
Нумерація чисел. Вирази на кілька дій. Геометричний матеріал 

С.41-42 
№ 26-33 

35 Властивості дії віднімання (повторення й узагальнення). Взаємозв'язок компонентів 
дії додавання й віднімання. Розв'язування задач. Геометричний матеріал 

С. 42-43 
№ 34-41 

36 Віднімання від числа суми. Розв'язування задач різними способами. Повторення 
нумерації багатоцифрових чисел. Складання до задач буквених виразів 

С. 44 
№ 42-47 

37 Віднімання числа від суми. Розв'язування задач різними способами. Складання до 
задач буквених виразів. Нумерація багатоцифрових чисел 

С. 45 
№ 48-53 

38 Перевір себе. Обчислення виразів зручним способом С. 46 
№ 54-59 

39 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Порівняння задач. Геометричний 
матеріал 

С.47-48 
№ 60-69 

40 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь з перевіркою. 
Розв'язування задач за допомогою рівнянь 

С.48-49 
№ 70-77 

41 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв'язування задач за допомогою 
рівнянь. Творча робота над задачею. Геометричний матеріал 

С.49-50 
№ 78-87 

43 Порівняння багатоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь з перевіркою. 
Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Творча робота над задачею 

С.50-51 
№ 88-96 

44 Порівняння іменованих чисел. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. 
Розв'язування рівнянь з перевіркою. Розв'язування задач 

С.51-53 
№ 97-107 

45 Порівняння багатоцифрових чисел. Розв'язування рівнянь з перевіркою. 
Розв'язування задач за допомогою рівнянь 

С.53-54 
№ 108-
116 

46 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв'язування задач за допомогою 
відрізків. Геометричний матеріал 

С.54-55 
№117-
124 

47 Тематичне оцінювання 
(контрольна робота або тестування) 
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з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 

вправи 
Дата 

48 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Правила додавання. Повторення 
одиниць вимірювання часу 

С. 55-56 
№ 125-
134 

49 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв'язування задач. Геометричний 
матеріал 

С.56-57 
№ 135-
139 

50 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Правила віднімання. Розв'язування 
задач. Геометричний матеріал 

С. 58-59 
№ 140-
148 

51 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Правила віднімання. Розв'язування 
й порівняння задач. Складені рівняння 

С. 59-60 
№ 149-
156 

52 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Складання буквених виразів до 
задач. Перевірка віднімання додаванням. Розв'язування задач 

С.60-61 
№ 157-
162 

53 Додавання й віднімання багатоцифрових чисел. Розв'язування задач за допомогою 
рівнянь. Складені рівняння. Складання та пояснення нерівностей до задачі 

С. 61-62 
№ 163-
169 

54 Додавання й віднімання величин. Розв'язування задач. Порівняння виразів зі змін-
ною. Геометричний матеріал 

С. 62-64 
№ 170-
178 

55 Розв'язування задач з величинами й буквеними даними. Додавання й віднімання 
величин. Додавання й віднімання багатоцифрових чисел 

С. 64 
№ 179-
184 

56 Додавання, віднімання й порівняння величин. Різні способи додавання й віднімання 
величин. Пояснення виразів і рівнянь, складених до задач 

С.65-66 
№ 185-
193 

57 Перевір себе. Повторення вивченого 
С. 66 
№ 194-
198 

58 Перевір себе. Повторення вивченого 
С. 67 
№ 199-
201 

59 Перевір себе. Повторення вивченого 
С. 67 
№ 202-
204 

60 Тематичне оцінювання 
(контрольна робота або тестування) 

61 Поміркуємо. Розв'язування завдань підвищеної складності 
С. 68 
№ 205-
206 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу 

Сторінка 
підручника, 
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62 Повторення й закріплення вивченого 

63 Повторення й закріплення вивченого 

64 Підсумковий урок за І семестр 

II семестр 

Розділ 4. Множення й ділення багатоцифрових чисел 

65 Про що ти дізнаєшся? С. 69 
№1-4 

66 Властивості дії множення. (Повторення та узагальнення). Розв'язування задач з ве-
личинами ціна, кількість, вартість 

С.7-71 
№ 5-10 

67 Переставна властивість множення. Розв'язування задач. Обчислення виразів С. 71-73 
№11-16 

68 Розподільна властивість множення стосовно додавання. Розв'язування задач. Обчис-
лення виразів. Геометричний матеріал 

С. 73-74 
№ 17-23 

69 Розподільна властивість множення стосовно віднімання. Розв'язування задач. Обчис-
лення виразів 

С. 74-75 
№ 24-31 

70 Сполучна властивість множення. Розв'язування задач. Обчислення виразів С. 75-77 
№ 32-42 

Множення багатоцифрового числа на одноцифрове 

71 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв'язування задач. Складання 
задач за таблицею 

С. 77-79 
№ 43-52 

72 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв'язування задач. Геометрич-
ний матеріал. Обчислення виразів на порядок дій 

С. 79-81 
№ 53-60 

73 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в добутку з'являються нулі. 
Розв'язування задач. Обчислення виразів на порядок дій. Рівняння 

С.81-83 
№ 61-72 

74 
Множення багатоцифрового числа на одноцифрове, коли в добутку з'являються нулі. 
Обчислення виразів на порядок дій. Нерівності. Розв'язування задач. Геометричний 
матеріал 

С. 83-84 
№ 73-79 

75 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число з нулями у множнику. 
Розв'язування задач. Геометричний матеріал. Вирази на порядок дій 

С.84-85 
№ 80-88 

76 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове число. Переставна властивість 
множення. Вирази зі змінною. Розв'язування задач. Геометричний матеріал 

С. 85-86 
№ 89-95 

77 Залежність добутку від збільшення або зменшення одного з множників. Вирази зі 
змінними. Розв'язування задач. Геометричний матеріал 

С.87-88 
№ 96-104 
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78 Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. Геометричний матеріал. Периметр 
трикутника 

С.88-89 
№ 105-
112 

79 Дії з іменованими числами. Розв'язування задач 
С.89-90 
№ 113-
119 

80 Дії з іменованими числами. Розв'язування задач. Вирази на порядок дій. Залежність 
добутку від одного із множників 

С.90-91 
№ 120-
127 

81 Повторення вивченого матеріалу. Перевір себе 
С. 92 
№ 128-
135 

82 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тестування) 

83 Робота над помилками. Розвиток математичних знань. Поміркуємо 
С. 93 
№ 136-
140 

Властивості дії ділення 

84 Властивості дії ділення (повторення й узагальнення). Розв'язування задач 
С.94-95 
№ 141-
151 

85 Площа фігур. Способи вимірювання площі. Складання й обчислення виразів. 
Рівняння 

С.96-97 
№ 152-
158 

86 Розподільна властивість дії ділення. Розв'язування задач за допомогою складання 
рівнянь. Способи визначення й порівняння площ фігур 

С.97-98 
№ 156-
166 

87 Ділення різниці на число. Квадратний сантиметр. Вимірювання площі квадратними 
сантиметрами. Розв'язування задач 

С.98-100 
№ 167-
173 

88 Ділення добутку на число. Ділення числа на добуток чисел. Розв'язування задач 
двома способами. Площа прямокутника 

С.100-
102 
№ 174-
185 

89 Вимірювання площі палеткою. Розв'язування задач. Ділення числа на добуток С.102-103 
№ 186-189 

Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове 

90 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Знаходження сторони 
прямокутника за площею та однією зі сторін. Розв'язування задач 

С.103-104 
№ 190-198 
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91 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Обчислення виразів на порядок дій. 
Задачі на знаходження площі фігур 

С.105-106 
№ 199-206 

92 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Письмове ділення. Обчислення при-
кладів на порядок дій. Квадратний дециметр. Знаходження площі прямокутника 

С. 106-108 
№ 207-217 

93 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Складання й розв'язування задач за 
допомогою складання рівнянь. Геометричний матеріал 

С.108-110 
№ 218-225 

94 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв'язування задач. Рівняння С.110-112 
№ 226-236 

95 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розв'язування задач. Рівняння. 
Обчислення площі прямокутника. Вирази на порядок дій 

С.112-113 
№ 237-249 

96 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове з остачею. Знаходження частини від 
числа. Квадратний метр. Обернені задачі 

С.114-115 
№ 250-262 

97 Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Залежність частки від діленого або 
дільника. Вирази на порядок дій. Складання й розв'язування задач 

С.115-116 
№ 263-268 

98 
Ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Обчислення виразів на порядок дій. 
Дії з іменованими числами. Розв'язування задач двома способами. Складання 
й розв'язування рівнянь 

С.116-118 
№ 269-277 

99 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тестування) 

100 Середнє арифметичне. Повторення ділення на 10,100,1000. Обчислення виразів на 
порядок дій. Розв'язування задач двома способами 

С.118-119 
№ 278-284 

101 Швидкість, час, відстань. Середня швидкість транспорту. Розв'язування задач на 
знаходження швидкості. Вирази на порядок дій 

С.120-121 
№ 285-293 

102 Множення на розрядне число. Задачі на знаходження відстані. Площа і периметр 
квадрата. Розв'язування задач за допомогою рівнянь 

С.122-123 
№ 294-302 

103 Множення на розрядне число. Задачі на знаходження часу С.123-124 
№ 304-309 

104 Ділення на розрядне число. Задачі на знаходження часу, відстані, швидкості С.124-125 
№310-317 

105 Ділення на розрядне число з остачею. Задачі на зустрічний рух С.125-126 
№ 318-325 

106 Письмове ділення на розрядне число. Задачі на зустрічний рух С.126-129 
№ 326-329 

107 Письмове ділення на розрядне число. Задачі на зустрічний рух. Нерівності. 
Геометричний матеріал 

С.129-130 
№ 330-335 

108 Письмове ділення на розрядне число. Задачі на зустрічний рух С. 130 
№ 336-342 
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109 Дії з величинами. Перетворення одиниць вимірювання площі. Розв'язування задач С. 131 
№ 343-352 

110 Повторення вивченого матеріалу. Перевір себе С. 132 
№ 353-360 

111 Повторення вивченого матеріалу. Перевір себе С. 133 
№ 361-366 

112 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тестування) 

113 Робота над помилками. Поміркуємо С. 134 
№ 367-372 

Множення на двоцифрове і трицифрове число 

114 Множення двоцифрового числа на двоцифрове. Обчислення виразів на порядок дій. 
Розв'язування задач. Геометричний матеріал 

С.135-136 
№ 373-380 

115 Множення двоцифрового числа на двоцифрове. Обчислення виразів на порядок дій. 
Задачі на рух 

С.136-137 
№ 381-389 

116 Множення багатоцифрових чисел на трицифрове. Розв'язування задач двома 
способами. Круг. Радіус круга 

С. 137-138 
№ 390-397 

117 Множення багатоцифрових чисел на трицифрове. Задачі на рух. Геометричний 
матеріал 

С. 139 
№ 398-404 

118 Множення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Задачі на рух. Розв'язування 
задач двома способами. Об'ємні просторові фігури 

С. 139-140 
№405-411 

119 
Множення багатоцифрових чисел на трицифрове число. Знаходження значень вира-
зів зі змінними. Розв'язування задач. Обчислення виразів на порядок дій. Геометрич-
ний матеріал 

С.141-142 
№ 412-418 

120 Дії з величинами. Задачі на рух. Площа прямокутника С. 142-143 
№ 419-423 

Ділення на двоцифрове і трицифрове число 

121 Ділення на двоцифрове число. Задачі на рух у протилежних напрямках С.144-145 
№ 424-430 

122 Ділення на двоцифрове число різними способами. 
Дроби. Чисельник і знаменник дробу 

С. 145-146 
№ 431-437 

123 Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. 
Запис, читання й порівняння дробів. Розв'язування задач 

С.146-148 
№ 438-444 

124 
Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове число. 
Перевірка ділення множенням. Знаходження частини від числа. 
Розв'язування задач виразом 

С.148-150 
№ 445-452 
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125 
Ділення на двоцифрове число. Називання й порівняння дробів. 
Складання й розв'язування рівнянь. 
Складання виразу до задачі 

С.150-151 
№ 453-463 

126 Ділення на двоцифрове число з остачею. Перевірка ділення множенням. 
Знаходження частини від числа. Розв'язування задач на знаходження площі 

С.151-152 
№ 464-470 

127 Ділення на двоцифрове число. Знаходження числа за його частиною. 
Обчислення виразів на порядок дій 

С.152-153 
№ 471-477 

128 
Ділення на двоцифрове число. Знаходження частини від числа. 
Розв'язування задач з дробами. 
Прямокутний паралелепіпед. Розгортка куба. Площа поверхні куба 

С.154-155 
№ 478-486 

129 Ар, гектар. Задачі на знаходження площі. Ділення на двоцифрове число. 
Обчислення виразів на порядок дій 

С.155-156 
№ 487-495 

130 Ділення, пов'язане з величинами вартості і довжини. Площа С.156-158 
№ 496-510 

131 Ділення, пов'язане з величинами часу. Розв'язування задач С.159-160 
№511-515 

132 Повторення вивченого матеріалу. Перевір себе. Поміркуємо С.160-161 
№ 516-527 

133 Тематичне оцінювання (контрольна робота або тестування) 

134 Ділення на трицифрове число. Дроби. Розв'язування задач. Рівняння. Площа С.162-164 
№ 528-543 

135 Ділення на трицифрове число. Дроби. Розв'язування задач. Рівняння. 
Вирази на порядок дій 

С.164-165 
№ 544-551 

136 Повторення матеріалу за рік С.166-169 
№ 552-582 

137 Задачі-розрахунки. Поміркуємо С.170-173 
№ 583-593 

138 Що вивчатимеш у 5-му класі С. 174 
№1-4 



2 клас 213 

ПРИРОДОЗНАВСТВО 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Т. М. БАЙБАРИ, Н. М. БІБІК) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

Планета Земля (11 год) 

1 Сонячна система. Сонце — найближча до Землі зірка. Планети Сонячної системи 

2 
Земля — планета Сонячної системи. Глобус — модель Землі. Південний і Північний 
полюси Землі. Екватор. 
Практична робота: визначення полюсів Землі, екватора на глобусі і на карті 

3 Як обертається Земля. Теплові пояси Землі 

4 Як орієнтуватися на місцевості. 
Практична робота: визначення сторін горизонту на місцевості і на карті 

5 План і масштаб. План місцевості. Умовні знаки на плані. Карта. Умовні знаки на 
картах 

6 
Практична робота: креслення плану окремих предметів та елементарного плану 
місцевості; визначення відстаней за планом і картою; читання плану й карти 
з використанням умовних знаків і масштабу 

7 Материки Землі 

8 Океани Землі 

9 Населення Землі 

10 Охорона природи на Землі 

11 Тематичне оцінювання 

Україна — наша Батьківщина (11 год) 

12 Україна на планеті Земля. Кордони України 

13 Форми земної поверхні України (рівнини, горби, гори, яри) 

14 Водойми на території України (джерела, річки, озера, болота, моря) 

15 Природні зони України 

16 
Тематичне оцінювання. 
Практична робота: визначення кордонів України, форм земної поверхні, водойм, 
корисних копалин на фізичній карті та на карті природних зон України 

II семестр 

17 Мішані ліси 

18 Лісостеп. Степи 
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19 Південний берег Криму 

20 Гори. Карпатські гори. Кримські гори 

21 Населення України. Охорона природи в Україні 

22 
Тематичне оцінювання. 
Практична робота: розпізнавання найпоширеніших рослин кожної природної зони за 
її особливими ознаками; моделювання ланцюгів живлення в природних зонах 

Рідний край (12 год) 

23 Рідний край на території України. Форми земної поверхні і водойми рідного краю. 
Орієнтування на місцевості за компасом і за місцевими ознаками 

24 Погода в рідному краї в різні пори року. Передбачення погоди за народними 
прикметами 

25 
Корисні копалини в рідному краї. їх властивості. Родовища. Способи видобування. 
Охорона корисних копалин. 
Екскурсія: ознайомлення з формами земної поверхні, водоймами, корисними 
копалинами і видами ґрунтів рідного краю 

26 Ґрунти рідного краю. Види ґрунтів. Охорона ґрунтів. 
Досліди: виявлення властивостей корисних копалин і ґрунтів рідного краю 

27 Природні угруповання рідного краю. Ліс 

28 Природні угруповання рідного краю. Луки 

29 Природні угруповання рідного краю. Прісна водойма 

ЗО Природні угруповання рідного краю. Болото 

31 Рослинництво в рідному краї 

32 Тваринництво в рідному краї 

33 Промисловість у рідному краї 

34 Охорона природи в рідному краї 

35 

Тематичне оцінювання. 
Практична робота: орієнтування на місцевості за Сонцем, компасом і місцевими 
ознаками; читання карти рідного краю; розпізнавання корисних копалин 
рідного краю, найпоширеніших рослин і тварин природних угруповань, ознак їх 
пристосування до певних природних умов; моделювання взаємозв'язків у природних 
угрупованнях 



2 клас 215 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА 
(ЗА ПІДРУЧНИКОМ Т. М. БАЙБАРИ, Н. М. БІБІК) 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

І семестр 

1 Україна — держава. Скажи своє слово про Україну. Ти й Україна С. 3-5 

2 Звідки походить назва нашої країни. Досліджуємо свій край С. 5-8 

3 Я твій син, Україно. За що шанують українців? С.8-11 

4 Життя — найвища цінність. Радість життя С.13-17 

5 Людське «Я». Пізнай себе С. 17-19 

6 Дбай про своє добре ім'я С. 20 

7 Людські чесноти (зневага, байдужість, добро) С.21-23 

8 Досягнення С.23-27 

9 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: колективні проекти 

10 Винаходи людства С.28-30 

11 Людина серед людей С.30-32 

12 Взаємодія людей у сім'ї, школі, на вулиці. Уникнення конфліктів з іншими людьми. 
Тримайся з гідністю С.32-33 

13 Людські чесноти (дружелюбність, милосердя). Чи варто бути правдивим? Прагнення 
до вироблення цих якостей С. 33-34 

14 Людські чесноти (поступливість, наполегливість, відповідальність). Прагнення до 
вироблення цих якостей 

15 Культура поведінки С.34-35 

16 Правила гостинності С.35-40 

17 Тематичне оцінювання. 
Моделювання різних життєвих ситуацій 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Сторінка 

підручника Дата 

II семестр 

18 Основні правопорушення серед дітей С.40-46 

19 Юридична відповідальність за правопорушення. Відповідальність неповнолітніх С.47-49 

20 Моделювання різних соціальних ролей (учень — учитель — директор школи — 
продавець — екскурсовод — водій — міліціонер і т. ін.) 

21 Символіка. Символи твого краю С. 50-53 

22 Державні символи України С.54-56 

23 Українська державна мова С. 57-58 

24 Права й обов'язки громадянина. Права дітей С. 59 

25 Взаємні обов'язки батьків і дітей С.60-63 

26 Тематичне оцінювання. 
Моделювання різних життєвих ситуацій 

27 Що таке культура? Мистецтво України С.64-65 

28 
Мистецтво рідного краю. Створення динамічної галереї живопису. 
Наприклад, ілюстрації з картин Марії Примаченко, Катерини Білокур, вироби 
народних майстрів краю 

Додатко-
ва літера-
тура 

29 Пам'ятки архітектури. Турбота кожного про культурну спадщину С.68-71 

30 Державні, релігійні та народні свята в Україні С.71-74 

31 Сімейні свята твоєї родини 

32 Пам'ятні дати. Участь у відзначенні пам'ятних дат. Розробка сценарію, виступу 

33 Культура поведінки під час свят. Обговорення різноманітних ситуацій 

34 Тематичне оцінювання 

35 Підсумковий урок за рік 
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ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

І семестр 

Людина та її здоров'я 

1 Складові здоров'я: фізична, соціальна, психічна і духовна. Чинники здоров'я 

2 Гуманне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров'ям. 
Практична робота: моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами 

Фізична складова здоров'я 

3 Показники фізичного розвитку дитини. Вплив рухової активності на розвиток організму. 
Вплив постави і форми стопи на здоров'я 

4 Практична робота: вивчення комплексу вправ для формування постави та профілактики 
плоскостопості 

5 Складові їжі. Енергетична цінність їжі. Гігієна порожнини рота. 
Практична робота: вибір якісної їжі 

6 Екскурсія до магазину: вибір корисної для здоров'я їжі 

7 Загартовування 

8 Способи загартовування 

9 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 

Соціальна складова здоров'я 

10 Традиції збереження здоров'я у сім'ї. Стосунки зі старшими й молодшими 

11 Знайомства з людьми. Вибір людей для спілкування. 
Практична робота: рольова гра «Будьмо знайомі!» 

12 
Поведінка учня. Безпека школяра. Правила поведінки учня під час шкільних масових 
заходів. 
Практична робота: вироблення правил поведінки 

13 Негативний вплив шкідливих звичок на здоров'я: куріння, вживання алкоголю, 
наркотичних і токсичних речовин 

14 ВІЛ/ СНІД. Шляхи зараження ВІЛ 

15 Медична служба в Україні. Охорона здоров'я дітей у медичних закладах. 
Практична робота: моделювання ситуації «У медичному закладі» 

16 Тематичне оцінювання. 
Практична робота 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

II семестр 

17 Наодинці вдома. Безпека в побуті 

18 
Твоя безпека. 
Практична робота: дії дитини за умови опосередкованої небезпеки: пожежа в іншій 
квартирі, іншому будинку тощо. Вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, 
школи 

19 Безпека руху пішоходів. Сигнали світлофора й регулювальника 

20 Види перехресть. Рух майданами 

21 Перехід проїзної частини дороги за різних умов, з домашніми тваринами, під час ремонту 
дороги 

22 Групи дорожніх знаків 

23 Автомобіль — джерело небезпеки на дорозі. Спеціальні машини 

24 Пішохід і машини. Водії попереджають 

25 Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) 

26 Безпека велосипедиста. Обстеження велосипеда перед їздою 

27 Надзвичайні ситуації. Аварії на підприємстві (з урахуванням місцевих умов) 

28 Рятувальні служби. 
Практична робота: виклик рятувальних служб 

29 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: виконання колективних проектів з вивчених тем 

Психічна й духовна складові здоров'я 

30 Позитивні та негативні емоції. Способи подолання негативних емоцій 

31 Характер і здоров'я. Впевненість і самовпевненість 

32 Особа й особистість. Хочу, можу і мушу 

33 Цінність і неповторність людського життя. Пізнаю себе 

34 Тематичне оцінювання. 
Практична робота: дослідницький проект «Я —неповторний» 

35 Підсумкова бесіда за розділами курсу «Основи здоров'я» 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

І семестр 

Легка атлетика (8 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання Гігієна спортивного одягу та взуття 1 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Гігієна харчування 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 
Фізична 
підготовка 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Естафети з елементами бігу 
і стрибків 6 6 4 5 6 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

Біг ЗО м 4 4 4 

Технічна 
підготовка 

Повторний біг ЗО м (2-3 серії) 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Біг 800, 1000 м без урахування 
часу 4 4 4 5 5 

Технічна 
підготовка Стрибки в довжину: 

«кроком»; 6 6 6 6 

Технічна 
підготовка 

із розбігу способом «зігнувши ноги» 6 10 10 12 8 

Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча (на даль-
ність, у ціль) 6 6 6 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Біг ЗО м із високого старту 4 Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви Стрибок у довжину з місця 6 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання. 4 4 4 4 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Футбол (16 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теоретико-
методичні 

Техніка безпеки під час уроків 
футболу 3 

Теоретико-
методичні Історія українського футболу 1 1 1 1 
знання Розвиток футболу в Україні 1 1 1 

Місця занять, обладнання, інвентар 1 1 1 1 1 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
підготовка Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Вправи для розвитку координації 
рухів та уваги 1 1 1 1 1 1 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Фізична 
підготовка Рухливі ігри: 

«Група — струнко!»; 6 5 

«М'яч середньому»; 6 5 

«М'яч у колі» 6 5 

Естафети з елементами бігу та 
стрибків 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

Пересування (біг перехресним 
кроком; поворот стрибком; 
поєднання бігу зі стрибками, 
зупинками, поворотами) 

3 3 

Удари по м'ячу: 
середньою та внутрішньою 
частинами підйому по нерухомому 
м'ячу; 

4 4 4 

по м'ячу, що котиться; 3 3 3 

на точність після зупинки, ведення 
м'яча та відволікальних дій 5 5 5 

Технічна 
підготовка Жонглювання м'ячем 3 3 3 Технічна 
підготовка 

Зупинки м'яча підошвою та вну-
трішньою стороною стопи в русі, зу-
пинка стегном і грудьми зустрічно-
го м'яча 

5 5 5 

Ведення м'яча середньою, внутріш-
ньою та зовнішньою частинами під-
йому 

7 7 6 6 6 5 5 5 5 5 

Відволікальні дії (фінти «відхо-
дом», «ударом», «зупинкою») 4 4 4 3 3 

Відбирання м'яча вибиванням 
у випаді 4 4 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Технічна 
підготовка 

Укидання м'яча з місця, із кроку 
на точність 4 

Технічна 
підготовка Техніка гри воротаря (ловіння 

м'яча зверху, кидки м'яча зверху 
та знизу) 

5 5 5 

Індивідуальні дії без м'яча 
(обирання моменту для 
«відкривання» та «закривання» 
з метою отримання м'яча; уміння 
оцінити доцільність тієї чи іншої 
позиції, своєчасно займати 
найвигіднішу позицію) 

6 6 4 4 

Тактична 
підготовка 

Індивідуальні дії з м'ячем (доціль-
не використання вивчених техніч-
них прийомів у грі; визначення та 
розуміння ігрових ситуацій; пере-
дача м'яча партнерові та обведення 
суперника) 

4 4 4 

Групові дії: 
взаємодія двох чи трьох партнерів 
У грі; 5 5 5 5 5 5 5 5 

виконання передач у ноги та на 
удар партнерові; 5 5 5 

виконання найпростіших комбіна-
цій під час початкового, кутового, 
штрафного, вільного удару та вки-
дання м'яча з-за бічної лінії 

5 5 5 5 5 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Укидання м'яча в 2-метровому 
коридорі на дальність 5 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Гімнастика, рухливі та народні ігри, забави, естафети (12 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час проведен-
ня рухливих і народних ігор, забав, 
естафет 

3 
Теоретико-
методичні 
знання Правильне дихання під час вико-

нання фізичних вправ 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Рухливі народні ігри, забави, еста-
фети в режимі дня учня 1 1 1 1 1 1 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

підготовка 
Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Вправи з рівноваги 4 4 4 4 4 4 4 4 

Лазіння та перелізання 6 6 8 8 8 8 5 

Технічна 
підготовка 

Виси та упори 9 8 8 7 
Технічна 
підготовка Акробатичні вправи 9 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 

Танцювальні вправи 3 3 3 4 

Рухливі, народні ігри, забави, 
естафети 5 8 6 6 6 7 7 4 5 5 

Перекид уперед — стрибок 
угору — утримання основної гім-
настичної стійки 

6 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-

Перекид назад — стійка на 
лопатках — утримання на чотири 
рахунки 

6 

тиви 
«Міст» із положення лежачи або 
стоячи 4 

Стійка на голові та руках, 
«шпагат», «напівшпагат» 5 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Баскетбол (12 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Техніка безпеки під час уроків 
баскетболу 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Розвиток баскетболу в Україні Теоретико-
методичні 
знання Основні правила гри у баскетбол 1 1 1 1 1 1 

Устаткування та обладнання 
баскетбольного майданчика 1 1 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

підготовка Коригувальні вправи для хребта та 
профілактики плоскостопості 1 1 1 

Вправи для формування правильної 
постави 1 1 1 

Вправи для розвитку координації 
рухів 1 1 1 1 1 1 

Естафети і рухливі ігри 
з елементами баскетболу 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Техніка нападу 
Пересування 3 3 

Передачі та ловіння м'яча 6 6 6 3 3 3 6 6 6 
Технічна 
підготовка Ведення м'яча 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Технічна 
підготовка 

Техніка захисту 
Пересувань 3 3 3 

Оволодіння м'ячем 6 6 6 

Тактична 
підготовка 

Тактика нападу 
Індивідуальні дії 3 3 6 6 6 

Тактична 
підготовка Групові дії 6 6 6 

Командні дії 6 6 6 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Учень технічно правильно виконує: 
зупинку стрибком чи двома крока-
ми; 6 Контроль-

ний на-
вчальний 
норматив тримання великого (волейбольного) 

м'яча 6 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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II семестр 

Баскетбол (8 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Теоретико-
методичні 

Техніка безпеки під час уроків 
баскетболу 3 

Теоретико-
методичні Розвиток баскетболу в Україні 1 1 1 1 
знання 

Вплив занять баскетболом на дитя-
чий організм 1 1 1 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 4 4 4 4 4 4 4 4 

Коригувальні вправи для хребта та 
профілактики плоскостопості 1 1 1 1 

Вправи для формування правильної 
постави 1 1 1 1 

Техніка нападу 
Пересування 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Передачі та ловіння м'яча 6 6 6 6 
Технічна 
підготовка Кидки м'яча 3 3 3 3 

Ведення м'яча 6 6 6 6 6 6 6 6 

Двостороння гра 5 5 5 5 

Тактика захисту 
Індивідуальні дії 5 5 

Групові та командні дії 5 5 
Тактична 
підготовка 

Естафети та рухливі ігри 
з елементами баскетболу («Зайці 
в огороді»; «Гуси-лебеді»; «Виклик 
номерів»; «Стрибуни»; «Стрибки 
по смужках»; «Два морози»; 
«Порожнє місце») 

6 6 6 6 6 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Учень технічно правильно виконує: 
стійку баскетболіста та повороти на 
місці; 6 Контроль-

ний на-
вчальний 
норматив 

ловіння та передачу м'яча обома 
руками від грудей; 6 

ведення м'яча у русі 6 

Заключна 
частина 

Біг, ходьба, підбиття підсумків, 
оцінювання, домашнє завдання 3 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 
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Гімнастика, рухливі й народні ігри, забави, естафети (16 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
гімнастикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час проведення 
рухливих і народних ігор, забав, 
естафет 

3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Історія української гімнастики 1 1 1 1 Теоретико-
методичні 
знання Гігієнічні вимоги до занять гімнас-

тикою 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Поняття про частини та точки 
розмітки в гімнастичному залі 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Правила та методика 
загартовування 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технічна 
підготовка 

Стрибки 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Технічна 
підготовка 

Виси та упори 7 7 7 7 7 7 7 

Технічна 
підготовка 

Танцювальні вправи 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Технічна 
підготовка 

Рухливі та народні ігри, забави 7 7 8 8 8 8 

Технічна 
підготовка 

Естафети для розвитку швидкості, 
витривалості, спритності 8 8 8 8 8 8 8 8 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Виконання гімнастичних вправ зі 
стрибків: 
настрибування на «місток» обома 
ногами та відштовхування від 
нього; 

8 
Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

стрибок в упор на коліна 8 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Футбол (14 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час уроків 
футболу 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Фізична культура як засіб 
вілодіння емоціями 1 1 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Розвиток дихальної системи 
засобами фізичної культури 1 1 1 1 1 1 1 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Бігові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Фізична 
підготовка 

Акробатичні вправи 1 1 1 1 1 1 

Вправи для розвитку координації 
рухів та уваги 1 1 1 1 

Вправи для розвитку м'язів стопи 1 1 1 1 

Вправи для відновлення дихання 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Техніка пересування (біг перехрес-
ним кроком; поворот стрибком; 
поєднання бігу зі стрибками, зупин-
ками, поворотами) 

5 5 5 

Удари по м'ячу: 
середньою та внутрішньою частина-
ми підйому по нерухомому м'ячу, 
по м'ячу, що котиться; 
на точність після зупинки, ведення 
м'яча та відволікальних дій 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Технічна 

Зупинка м'яча підошвою та вну-
трішньою стороною стопи в русі; 
стегном і грудьми зустрічного м'яча 

5 5 5 

підготовка 
Ведення м'яча середньою, 
внутрішньою та зовнішньою 
частинами підйому 

4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

Відволікальні дії (фінти): 
«відходом»; 
«ударом»; 
«зупинкою» 

2 2 2 

Відбирання(вибивання) м'яча 
у випаді 3 3 3 3 3 

Укидання м'яча з кроку на точність 
у ноги партнерові 2 2 2 2 2 2 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тактична 
підготовка 

Індивідуальні дії без м'яча (обиран-
ня моменту для «відкривання» та 
«закривання» з метою отримання 
м'яча; уміння оцінити доцільність 
тієї чи іншої позиції) 

6 6 

Тактична 
підготовка Індивідуальні дії з м'ячем (доціль-

не використання вивчених техніч-
них прийомів у грі; визначення та 
розуміння ігрових ситуацій, пере-
дача м'яча партнерові та обведення 
суперника) 

6 6 6 6 

Жонглювання м'ячем 3 3 3 

Групові тактичні дії 5 5 5 8 8 8 

Двостороння гра 5 5 5 5 5 
Тактична 
підготовка Рухливі ігри («Група — струнко!»; 

«М'яч — середньому»; 
«Не давай м'яча ведучому»; 
«М'яч у колі») 

6 6 

Естафети з елементами бігу та 
стрибків 5 5 5 6 6 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Укидання м'яча у 2-метровий 
коридор на дальність 6 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Кросова підготовка (6 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 

Теоретико-
методичні 
знання 

Правила техніки безпеки під час 
занять кросовою підготовкою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Відомі українські кросмени 1 1 
Теоретико-
методичні 
знання 

Користь занять кросовою підготов-
кою на свіжому повітрі 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Організаційні та стройові вправи 2 2 2 2 2 2 
Фізична 
підготовка Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 
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Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 

Фізична 
підготовка Спеціальні вправи бігуна 5 5 5 5 5 5 Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 3 3 3 3 3 3 

Фізична 
підготовка 

Рівномірний біг 2 

Технічна 
підготовка 

Біг по відрізках: 
2 х 100; 
2х 200 

6 

Технічна 
підготовка 

Біг пересічною місцевістю 
в чергуванні з ходьбою 8 

Технічна 
підготовка 

Повільний біг по слабко пересіченій 
місцевості: 
800 м; 10 

Технічна 
підготовка 

1000 м; 10 

Технічна 
підготовка 

1500 м 10 

Технічна 
підготовка 

Рухливі народні ігри та естафети 8 8 6 6 6 8 

Контроль-
ний на-
вчальний 
норматив 

Подолання кросової дистанції 10 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 

Легка атлетика (10 год) 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Теоретико-
методичні 
знання 

Техніка безпеки під час занять 
легкою атлетикою 3 

Теоретико-
методичні 
знання 

Розвиток кістково-м'язової системи 
засобами фізичної культури 1 1 1 1 

Теоретико-
методичні 
знання 

Легкоатлетичні змагання 
у програмі Олімпійських ігор 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка Організаційні та стройові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



2 клас 2 2 9 

Розділи Зміст 
Уроки / дати 

Розділи Зміст 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Фізична 
підготовка 

Різновиди ходьби 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Біг та його різновиди 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Фізична 
підготовка 

Стрибкові вправи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Фізична 
підготовка Загальнорозвивальні вправи 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Фізична 
підготовка 

Вправи для відновлення дихання 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фізична 
підготовка 

Естафети з елементами бігу та 
стрибків 8 8 8 8 8 8 3 3 3 8 

Технічна 
підготовка 

Повторний біг ЗО м (2-3 серії) 3 3 3 3 

Технічна 
підготовка 

Біг 800 м і 1000 м без урахування 
часу 4 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

Біг без урахування часу 5 5 5 5 
Технічна 
підготовка 

«Човниковий» б і г 4 x 9 м 5 5 5 5 5 5 

Технічна 
підготовка 

Метання малого м'яча: 
на дальність; 6 7 7 7 5 5 

Технічна 
підготовка 

уціль 10 10 10 

Контроль-
ні навчаль-
ні норма-
тиви 

Метання малого м'яча у горизон-
тальну ціль 10 Контроль-

ні навчаль-
ні норма-
тиви Біг без урахування часу 5 

Заключна 
частина 

Підбиття підсумків, оцінювання, 
домашнє завдання 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Тривалість уроку 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 
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ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ: ТЕХНІЧНА Й ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ 

№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

І семестр 

1. Вступ. Елементарна графіка (2 год) 

1 
Читання креслень та ескізів виробів. Основні лінії на ескізах, кресленнях: контурна, розмірна, 
лінія згину. Призначення основних ліній. 
Практична робота. Виготовлення виробів за ескізами або кресленнями 

2 

Умовні позначення способів дій на картках-завданнях. Поняття про масштаб. Збільшення чи змен-
шення зображень за допомогою клітинок. 
Практична робота. Збільшення зображень за допомогою клітинок, перенесення зображень на ко-
льоровий папір або картон. Виготовлення з картону рухомих іграшок 

Допоміжні засоби навчання (2 год) 

3-4 
Конструктивні особливості навчальних посібників, предметних ігор. Способи вдосконалення 
виробів. 
Практична робота. Виготовлення навчальних посібників, предметних ігор для активізації знань 
учнів з рідної мови, математики, природознавства 

2. Людина і природа Світ професій «Людина — природа» (1 год) 

5 

Профінформація про кваліфікаційні якості працівників природничих галузей і дизайнерів ланд-
шафтів. 
Практична робота (на вибір). Колективна робота: виготовлення реклами «Світ професій „Людина — 
природа"» у різних техніках або ландшафтний дизайн дачної ділянки. 
Екскурсія 

Робота з рослинними матеріалами (3 год) 

6 Аранжування букетів та композицій з натуральних та штучних квітів. Рослинна символіка. 
Практична робота. Компонування осінніх букетів та віночків 

7 Аранжування букетів та композицій з натуральних та штучних квітів. Рослинна символіка. 
Практична робота. Виготовлення сувенірів із соломки 

8 Аранжування букетів та композицій з натуральних та штучних квітів. Рослинна символіка. 
Практична робота. Виготовлення композиції з природних матеріалів 

Природні форми у пластиці матеріалів (3 год) 

9 
Стилізація природних форм в іграшках-саморобках. Пап'є-маше і його застосування 
в декоративно-ужитковому мистецтві. 
Практична робота. Конструювання природних форм способом пап'є-маше 

10 Пап'е-маше і його застосування в декоративно-ужитковому мистецтві. 
Практична робота. Виготовлення карнавальних масок за технікою пап'є-маше 

11 Пап'є-маше і його застосування в декоративно-ужитковому мистецтві. 
Практична робота. Виготовлення посуду способом пап'є-маше, його оздоблення 

Підсумкові заняття за розділом «Людина і природа» (1 год) 

12 Колективна творча робота: виготовлення муляжів за технікою пап'є-маше 

3. Я сам та інші люди. Світ професій «Людина — людина» (1 год) 

13 
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників сфери «Людина — людина». 
Практична робота (на вибір). Колективна робота: виготовлення реклами світу професій «Людина — 
людина» у різних техніках. 
Оформлення в класній кімнаті фотоколажу «Наш клас», «Вітаємо», «Поштова скринька» тощо 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

Подарунки та сувеніри до новорічних свят (2 год) 

14 
Новорічні й різдвяні традиції. Стилізація форм ялинки. Символіка її прикрас. 
Практична робота (на вибір). Конструювання подарунків Святого Миколая, виготовлення чобітка-
миколайчика для подарунків, сувенірів-подарунків з фольги та дроту, ялинкових і різдвяних 
прикрас з різних матеріалів 

15 
Новорічні й різдвяні традиції. Стилізація форм ялинки. 
Символіка її прикрас. Практична робота (на вибір). Конструювання іграшок з текстильних 
кульок, ниток, макетів новорічних іграшок, карнавальних і різдвяних масок, новорічних листівок 
способом оригамі 

Елементи дизайну костюма (2 год) 

16 
Стильова єдність одягу, його галантерейних і ювелірних виробів. 
Практична робота. В межах екологічної акції «Прибери свою планету» — конкурс новорічних 
костюмів із вторинної сировини 

II семестр 

17 
Конструктивно-художні особливості національного костюма. 
Практична робота (на вибір). Пошиття лялькових національних костюмів, м'яких іграшок або 
сумочок. 
Конструювання ляльки з ниток або тканини 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Я сам та інші люди» (1 год) 

18 Колективне художньо-ігрове конструювання виробів для прикрашання зовнішності людини та її 
традиційних свят 

4. Людина і знаки інформації. Світ професій «Людина — знакові системи» (1 год) 

19 
Профінформація про кваліфікаційні якості фахівців знакової комунікації. 
Практична робота. 
Колективна робота: створення рекламного плаката про світ професій «Людина — знакові системи» 
або виготовлення рекламного колажу «Я — за здоровий спосіб життя» 

Давні та сучасні технології книгодрукування (2 год) 

20 Витискання знаків на глиняних плитках, зображення букв на папірусі, пергаменті. 
Практична робота. Виготовлення записничків-блокнотів з буквами в алфавітному порядку 

21 Комп'ютерна техніка у сучасному книгодрукуванні. Палітурні роботи. 
Практична робота. Дрібний ремонт книг 

Комп'ютер, телевізор як засоби інформації (2 год) 

22 Призначення комп'ютера, його основні частини: системний блок, дисплей, клавіатура, принтер 

Практична робота. Виготовлення іграшкового телевізора, комп'ютера з картонних коробок та 
інших допоміжних матеріалів 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина і знаки інформації» (2 год) 

23 Колективна творча робота: створення книжки-саморобки «Наш клас» на основі сторінок класного 
літопису 

5. Людина і техніка. Світ професій «Людина — техніка» (2 год) 

24 
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників технічної галузі. 
Практична робота (на вибір). Колективна робота: створення рекламного плаката про світ професій 
«Людина - техніка». 
Екскурсія на промислове підприємство 

Моделювання техніки з різних матеріалів (2 год) 

25 Машинобудування: сучасні конструкції та їх ретроаналоги. 
Практична робота. Моделювання космічних апаратів за власним задумом 
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№ 
з/п Зміст навчального матеріалу Дата 

26 Машинобудування: сучасні конструкції та їх ретроаналоги. 
Практична робота. Конструювання повітряних, водних, наземних, залізничних моделей 

Робота з технічними конструкторами і наборами деталей (2 год) 

27 
Технічне моделювання з деталей металевих або інших технічних конструкторів. Елементи електро-
техніки. 
Практична робота. Монтаж моделей будівельних і сільськогосподарських машин. 
Реконструювання і винахідництво з опорою на конструктори і набори деталей 

28 
Технічне моделювання з деталей металевих або інших технічних конструкторів. Елементи електро-
техніки. 
Практична робота. Макетування біонічних форм за даними зображеннями (птах — літак, жираф — 
підйомний кран) 

День художньої творчості за темою «Дизайнер і техніка» (2 год) 

29 Колективне художньо-ігрове конструювання технічних моделей. Захист власних винахідницьких 
проектів «Місто ідей» 

6. Людина і художнє довкілля. Світ професій «Людина — художні образи» (2 год) 

ЗО 
Профінформація про кваліфікаційні якості працівників мистецької сфери. 
Практична робота. Створення рекламного плаката «Світ професій типу „Людина — художні 
образи"» 

Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва (3 год) 

31 
Види декоративно-ужиткового мистецтва: художня вишивка. Ритм як засіб композиційної вираз-
ності у творах декоративно-ужиткового мистецтва. 
Практична робота. Вишивання різними техніками: «хрестиком», «низинкою», «гладдю» 
або іншими 

32 
Види декоративно-ужиткового мистецтва: макраме, ткацтво. Ритм як засіб композиційної вираз-
ності у творах декоративно-ужиткового мистецтва. 
Практична робота. Техніка виконання вузликового ланцюжка (макраме) 

33 
Види декоративно-ужиткового мистецтва: бісерне низання. Ритм як засіб композиційної 
виразності у творах декоративно-ужиткового мистецтва. 
Практична робота. Складання ґерданів з бісеру або його замінників 

Елементи фітотерапії й фітодизайну (2 год) 

34 

Краса і користь «цілющого зілля» народної медицини. Використання лікарських і декоративних 
рослин у побуті. 
Практична робота (на вибір). Колективне виготовлення декоративного панно способами аплікації 
і флоромозаїки. 
Виготовлення дидактичної гри «Народна аптека». 
Збір та підготовка матеріалів для створення гербарію 

Підсумкове заняття за тематикою розділу «Людина і художнє довкілля» (2 год) 

35 Творчі підсумкові завдання. Виставка учнівських робіт 
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ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 
«Як і про що говорить художник» 

І семестр 
Образи природи у мистецтві (8 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Поняття про художній образ як мову мисте-
цтва. Жанри образотворчого мистецтва 

1 «Мова образотворчого 
мистецтва» 

Бесіда 

2 Поняття про колорит, колірну гаму. Уведення 
понять: «хроматичні», «ахроматичні» 
кольори. Колірні асоціації 

1 «Мелодія осені» Гуаш 

3 Закріплення поняття «хроматичні кольори». 
Удосконалення навичок роботи акварельними 
фарбами (вливання кольору в колір) 

1 «Радість і сум природи» Акварель 

4 Вибір засобів графічної художньої виразності 
для передавання характеру форми та 
створення образу дерев. Насиченість 
силуетного зображення деталями, фактурою 

1 «Як живуть дерева?» 
«Танок берізки» 
«Над ставом верби 
миють коси» 

Однокольоровий 
фломастер, 
гелева ручка 

5 Пейзажні твори образотворчого мистецтва. За-
соби створення художнього образу у пейзажі. 
Свідомий вибір формату, положення аркуша, 
межі зламу простору (вище, нижче на арку-
ші паперу). Передавання глибини відкритого 
простору вже відомими засобами. Пропедев-
тичні відомості про ілюзорне зближення пара-
лельних горизонтальних ліній, що йдуть 
у глибину (річка, доріжка тощо) 

1 «Беру багатобарвну 
палітру і землю малюю 
мою» 

Гуаш 

6 Натюрморт в образотворчому мистецтві. Еле-
ментарне виявлення об'єму округлих предме-
тів засобами світлотіні. Уведення понять про 
світлотну градацію: «світло», «півтінь», «тінь 
власна», «тінь, що падає». Перші (пропедев-
тичні) уявлення про перспективні зміни кола 

1 «Дари осені» 
(натюрморт із двох окру-
глих предметів — малю-
вання з натури) 

Гуаш 

7 Порівняння декоративного зображення 
об'єктів природи з реалістичним. Свідоме 
перероблення реальних форм (квітів) 
у декоративні 

1 «Осінні квіти» Гуаш 

8 Урок узагальнення 1 «Образи природи у мис-
тецтві» 

Гуаш, акварель, 
фломастер, змі-
шана техніка 

Образи людей і тварин у мистецтві (8 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Портретний жанр. Уведення понять «пропор-
ції», «динаміка», «статика». Зображення 
фігури людини у статичному стані 

1 «Малюємо людину» Простий олівець 

2 Зображення фігури людини у динамічному 
стані. Механіка руху (на елементарному рівні) 

1 «Олімпійські ігри» Гуаш, 
аплікація 

3 Образ людини. Пластична виразність об'ємної 
форми. Конструювання виразної пластичної 
форми. (Можливе використання часткового 
каркасу з паличок чи дроту) 

1 «Ліпимо людину» Пластилін, 
глина 
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№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

4 Твори художників-анімалістів. Зображення 
тварини у статичному стані 

1 «Здрастуйте, звірі, малі 
і великі!» 

Гуаш 

5 Твори художників-анімалістів. Зображення 
тварини у динамічному стані 

1 «Карнавал тварин» 
(за музикою К. Сен-
Санса) 

Гуаш, акварель, 
змішана техніка 

6 Образи тварин як центр композиції. Відтво-
рення характерних особливостей будови 
і пластична виразність форми. Створення 
декоративної композиції 

1 «Символи року» 
(за східним календарем) 

Гуаш 

7 Ознайомлення з графічною технікою «друк 
із картонної матриці». Уведення поняття 
«естамп» 

1 «Кіт-воркіт» Гуаш, картон, 
різнофактурні 
матеріали 

8 Урок узагальнення 1 «Образи людей і тварин 
у мистецтві» 

Техніка за вибо-
ром учителя 

II семестр 

Край, де я хотів би побувати (4 години) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Пейзажний живопис. Види пейзажів. Акту-
алізація знань про колір як засіб вираження 
настрою в пейзажі 

1 «Зимова казка» Гуаш 

2 Передавання плановості відкритого простору 
за допомогою відмінності планів за світлото-
тоном і кольором 

1 «Яв Карпати закохалась» Техніка на-
бризку 

3 Уведення у пейзажну композицію зображен-
ня тіней, що падають від об'єктів, як засобу 
визначення положення джерела світла. Усві-
домлення колірної гами від освітлення 

1 «По снігу на оленях» 
«По пустелі на верблюдах» 

Слаботонова-
ний папір, 
гуаш 

4 Морський пейзаж. Колір води. Передавання 
стану та кольору води за допомогою відтінків 
складного кольору, зміни консистенції фар-
би та різних за характером і напрямом мазків, 
інших технічних прийомів 

1 «Белеет парус одино-
кий...» 
«Подорож до моря» 
«Райдуга над морем» 

Гуаш, акварель 

Художній образ у декоративно-ужитковому мистецтві та архітектурі (7 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Образ жінки-матері в образотворчому мисте-
цтві 

1 «Образ жінки-матері 
в образотворчому мистецтві» 

Бесіда 

2 Побутові теми у творах живопису. Уведення 
поняття «інтер'єр». Розташування предме-
тів у закритому просторі з урахуванням межі 
зламу (підлога — стіна) 

1 «Мама в інтер'єрі» 
(зображення кімнати у фрон-
тальному положенні) 

Гуаш, аква-
рель, 
графічні 
матеріали 

3 Художній образ у декоративному та 
декоративно-ужитковому мистецтві 

1 «Мистецькі вироби побуту» 
«Народна іграшка» 

Бесіда 
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№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

4 Ознайомлення з українським народним мис-
тецтвом петриківського розпису. Декоратив-
на стилізація природних форм. Композицій-
не та колірне рішення творів петриківських 
майстрів. Підпорядкованість композиції го-
ловному (найкрупнішому елементу). Уве-
дення цифри (можливо, слова) у симетричну 
декоративно-орнаментальну композицію 

1 «Вітальна листівка» 
«Подарунок для мами» 

Гуаш, 
акварель 

5 Особливості декоративного образу (на при-
кладах творів народних майстрів Опішні, 
Косова, Києва, Вінниці та ін.). Пріоритетна 
роль форми у створенні художнього образу 
посуду, глиняної іграшки, будівлі, тощо 

1 «Що робить посуд гарним?» Гуаш 

6 Архітектура як будівельне мистецтво; понят-
тя про взаємозв'язок архітектури з природ-
ним середовищем та призначенням; основ-
ні принципи архітектури. Створення образу 
казкового будинку на основі асоціацій 

1 «Кому належить будинок?» 
«Чарівний (казковий) буди-
нок» 

Аплікація, 
колаж 

7 Урок узагальнення 1 «Місто майбутнього» Техніка за ви-
бором учителя 

У світі добра і краси (7 годин) 

№ 
з/п Дата Завдання уроку 

Кіль-
кість 
годин 

Орієнтовна тематика 
Матеріали 
та техніка 
виконання 
завдання 

1 Світ казок в образотворчому мистецтві. Каз-
кові звірі, істоти та образи фантазії у творах 
образотворчого мистецтва. 

1 «У гостях у казки» Бесіда 

2 Трансформація форми як засіб створення 
фантастичного образу 

1 «Казковий звір» 
«Фантастична істота» 
«Чудо-Юдо» 

Гуаш, 
паперопла-
стика (за 
вибором) 

3 Портретні зображення у творах 
образотворчого мистецтва. Особливості 
форми та пропорцій голови людини 
(обличчя); засоби створення виразного 
(казкового) портретного образу 

1 «Портрет казкового 
богатиря» 

Гуаш, аква-
рель 

4 Узагальнення знань про засоби досягнення 
художньої виразності в композиції (вибір 
формату, колірної гами, точки зору, 
художньої техніки та манери зображення 
(реалістичної чи декоративної), визначення 
композиційного центра 

1 «Заспівай мені, райська 
птахо!» 
«Сади цвітуть» 

Гуаш 

5 Узагальнення знань про ескіз як підготовчий 
пошуковий начерк основного твору 

1 «Дружба та братство дорожче 
за всяке багатство» 
(ескіз до панно) 

Графічні 
матеріали 

6 Народне мистецтво витинанки. Витинанки 
прості і складені. Декоративні композиції: 
1) симетрична (з однією віссю симетрії); 
2) асиметрична. Досягнення рівноваги в аси-
метричній композиції 

1 «Диво витинання» 
«Вазон» 
«Букет» 

Кольоровий 
папір 

7 Урок узагальнення 1 Вікторина «Про що і як роз-
повідає художник» 
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МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 

І семестр 
Музика мого народу (16 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний матеріал 

для виконання 
Нотна 

грамота Примітки 

1 
Джерела і тра-
диції Україн-
ської музики 

М. Вербицький. «Ще не 
вмерли України» 

Я. Степовий, 
Т. Шевченко. «Зоре моя 
вечірняя» — розучування 

Повторення 
матеріалу 
3 класу 

2 Легенда про 
троїстих музик Укр. троїсті музики 

«Зоре моя вечірняя» — 
виконання. 
Укр. нар. пісня «Вийшли 
в поле косарі» 

Знаки нот-
ного запису. 
Ритмічні 
знаки 

3 
Календарні пісні 
землеробського 
циклу 

В. Філіпенко. «Поле моє, 
поле» 

Жниварські пісні 
«Котився снопочок», 
«Вийшли в поле косарі» 

Ритмічні 
вправи 

Є. Крила-
тов. «Лес-
ной олень» 

4 Жартівливі 
народні пісні 

М. Калачевський. 
Українська симфонія 
(II частина) 

Жартівливі пісні «Сіяв 
мужик просо», 
«Котився снопочок» 

«Сіяв мужик 
просо» — 
сольфеджу-
вання 

5 Класик україн-
ської музики М. Лисенко. Елегія 

«Сіяв мужик просо», 
укр. нар. пісня «Чи не 
той то Омелько» 

Розмір 2/4. 
Сильна та 
слабка долі 

М. Дуна-
євський. 
«Непо-
года» 

6 
Картини життя 
і природи Кар-
патського краю 

Г. Майборода. Гуцуль-
ська рапсодія 

Укр. коломийки «Чи бу-
ли ви в Коломиї», «Сіяв 
мужик просо» 

Ритмічні 
вправи 

7 
Українські на-
родні колискові 
пісні 

Укр. нар. пісні у вико-
нанні народних хорів 
України 

Колискові пісні «Коти-
ку сіренький», «Ой хо-
дить сон» 

Сольфеджу-
вання вправ 

М. Дуна-
євський. 
«Кленовий 
лист» 

8 Цінність народ-
ної творчості 

Слухання знайомих 
музичних творів 

Жниварські, жартівливі, 
колискові укр. нар. пісні 
та коломийки 

9 Історичні пісні «Засвіт встали козачень-
ки» 

«Он на горі та й женці 
жнуть» — розучування Розмір 2/4 

10 Українська 
народна дума 

Укр. нар. дума «Іван 
Богун» 

«Ой на горі та й женці 
жнуть» — розучування Розмір 2/4 

11 Славні хлопці 
козаки 

Є. Адамцевич. «Запорізь-
кий марш» 

М. Мельник. «Україно-
дівчина» 

Вправи у роз-
мірі 2/4 

12 
Дорогоцінний 
скарб україн-
ської культури 

М. Лисенко. Увертюра 
до опери «Тарас Бульба» 

М. Мельник. «Україно-
дівчина» 

Вправи у роз-
мірі 4/4 

13 
Лірична пісня 
як жанр народ-
ної творчості 

М. Калачевський. Укра-
їнська симфонія 
(І частина) 

«Сіяв мужик просо», 
«Ой на горі та й женці 
жнуть»; 
Т. Попатенко. «Новоріч-
на полька» 

Сольфеджу-
вання вправ 
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№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний матеріал 

для виконання 
Нотна 

грамота Примітки 

14 Народу вірний 
син 

К. Стеценко. «Вечірняя 
пісня» 

Т. Попатенко. «Новоріч-
на полька» 

Сольфеджу-
вання вправ 

15 
Зимові 
календарно-
обрядові пісні 

Колядки і щедрівки 
в обр. М. Леонтовича 

Розучування укр. коля-
док і щедрівок 
«Добрий вечір тобі» 

Закріплення 
матеріалу 

16 
Узагальнення 
теми «Музика 
мого народу» 

Слухання знайомих тво-
рів 

Виконання пісень за ба-
жанням дітей 

II семестр 

Музика не знає кордонів (19 годин) 

№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний матеріал 

для виконання 
Нотна 

грамота Примітки 

17 
Українська на-
родна пісня 
в творчості 
П. Чайковського 

П. Чайковський. 
Перший концерт для ф-но 
з оркестром (фінал), 
Друга симфонія (фінал) 

Укр. веснянка «Вийди, 
вийди, Іванку» — розучу-
вання. 
Укр. нар. пісня «Жура-
вель» 

«Вийди, 
вийди, Іван-
ку» — соль-
феджування 

18 Пісні про Дніпро 
Укр. нар. пісня «Реве та 
стогне Дніпр широкий», 
М. Фрадкін. «Пісня про 
Дніпро» 

Укр. нар. пісня «Жура-
вель» 

«Вийди, 
вийди, Іван-
ку» — соль-
феджування 

19 
Майстер форте-
піанного кон-
церту 

С. Рахманінов. 
Третій концерт для ф-но 
з оркестром 

Головна мелодія Третього 
концерту С. Рахманіно-
ва — розучування. 
Рос. нар. пісня «Вниз по 
матушке по Волге» 

Мелодія — 
сольфеджу-
вання 

20 
Музична мова 
зрозуміла без 
перекладу 

Д. Гершвін. Колискова, 
болг. нар. пісня «Посадив 
полин я» 

Е. Ґріг. «Захід сонця» Музичні 
ребуси 

21 Пісня на воді М. Лисенко. Баркарола Е. Ґріг. «Захід сонця» — 
розучування 

Ритмічні 
вправи 

П. Чай-
ковський. 
Барка-
рола 

22 
Подорож країна-
ми світу разом із 
музикою 

3. Кодай. Чардаш, 
Е. Ґріг. «Ранок» 

Е. Ґріг. «Захід сонця», 
чеський танець «Полька» 

Творчі 
завдання 

23 Інше життя 
пісні 

В.-А. Моцарт. Варіації на 
тему фр. нар. пісні «Пас-
тух» 

Чеський нар. танець 
«Полька» Синкопа 

Г. Струве. 
«Весняна 
пісня» 

24 
Танцювальні 
мелодії різних 
країн 

Й. Брамс. Угорський та-
нець № 2, 
Ф. Шопен. Мазурка 

Індонезійська народна 
пісня «Прогулянка 
з батьком», 
укр. нар. пісня 
«Женчичок-бренчичок» 

Синкопа — 
ритмічні 
вправи 

Польська 
нар. пісня 
«Жайво-
ронок» 

25 Мелодії Сходу Д. Кабалевський. Варіа-
ції на японську тему 

Японська народна пісня 
«Вишня» 

Повторен-
ня матеріалу, 
ритмічні ігри 
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№ 
з/п Дата Тема уроку 

Основні види художньо-творчої діяльності 
№ 
з/п Дата Тема уроку Орієнтовний матеріал 

для слухання 
Орієнтовний матеріал 

для виконання 
Нотна 

грамота Примітки 

26 Мова музики 
інтернаціональна 

Слухання відомих творів 
за бажанням 

Виконання улюблених 
пісень 

27 Білоруські 
мотиви 

К. М'ясков. «Білорусь-
кий танець» 

«Перепілонька» — вико-
нання 

«Перепілонь-
ка» — сольфе-
джування 

28 Пісні далекого 
Азербайджану Г. Гусейнлі. «Курчатка» «Курчатка» — розучу-

вання 
Знаки 
альтерації 
(дієз, бемоль) 

29 
Музичні образи 
вірменського 
народу 

А. Хачатурян. Колискова 
з балету «Гаяне», 
білор. нар. танець 
«Бульба» 

«Курчатка» — 
виконання. 
Білор. нар. пісня «Савка 
та Гришка» 

«Курчат-
ка» — сольфе-
джування 

ЗО Ніжні музичні 
спогади 

М. Глінка. «Венеціанська 
ніч» 

Латиська нар. пісня 
«Півник» 

«Зоре моя 
вечірняя» — 
сольфеджу-
вання 

Є. Крила-
тов. 
«Ваши 
глаза» 

31 Російські народ-
ні частівки 

Р. Щедрін. «Пустотливі 
частівки» 

М. Глінка. «Гуде вітер 
вельми в полі» 

Ритмічні 
вправи 

32 Музика народів 
Середньої Азії 

К. М'ясков. «Туркмен-
ський танець», 
узбецький танець «Мав-
рине» 

М. Глінка. «Гуде вітер 
вельми в полі» 

Повторен-
ня матеріалу, 
ритмічні ігри 

33 Особливості гру-
зинської музики 

Грузинський танець 
«Лезгинка» 

В. Таловиря. «Рідній 
вчительці» 

Повторення 
матеріалу 

34 

Узагальнення 
теми «Музика не 
знає кордонів». 
Підготовка до 
заключного 
уроку-концерту 

Слухання творів за вибо-
ром дітей 

Виконання пісень за 
бажанням дітей 

35 Заключний 
урок-концерт 

Виконання вивчених 
пісень 
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