
Оновлені програми з 

навчання грамоти (1 клас) 



Курс української мови важлива складова 
загального змісту початкової  освіти. 

 
Мова -  основний засіб  опанування всіх 

шкільних дисциплін. 
 
Завдання курсу  – навчити дитину 

висловлюватись у будь-якій ситуації. 
 



 Добукварний період 

Фіксована кількість годин 

Теми «Умовне 
позначення слів», «Спосіб 

умовного позначення 
речень», «Складання 
речень за поданою 

графічною схемою». 

Практичне 
ознайомлення з 

реченням. Складання 
речень. (у змісті). 

Розуміє зміст 
речень, складає 

довільні речення. (у 
вимогах). 

Додано у вимоги: 
робить звуковий 
аналіз простих за 

звуковою будовою 
слів типу: сир, 
тато, калина. 

 
   
Навчальна програма (2012 рік)  Оновлена навчальна програма (2016 рік) 



Тепер учень, виходячи з малюнку, складатиме речення з 

необмеженої кількості слів.  

Навчальна програма (2012 рік)  Оновлена навчальна програма (2016 рік) 



• Визначає кількість слів у реченні (без 
прийменників, сполучників, займенників).  
Приклад: Iде осінній дощ (до 4 слів). 

• Говоріння. У вимогах зменшена кількість 
віршів із 5 до 3-4. 

• Читання. Читає вголос доступні тексти 
цілими словами ( у старих програмах 
було: читає вголос у темпі 20-30 слів за 
хвилину) 

 



1.Текст.Речення.Слово. 

• У вимогах: визначає кількість слів у написаному реченні, яке складається з 

1-4 слів ( на слух з допомогою вчителя)  Складає прості речення до 5 слів. 

2. Звуки і букви. Склад, наголос. 

• У вимогах: правильно відтворює ланцюжок звуків у почутому слові з 2-6 

звуків  

                                    Приклад сир, тато, калина.  

• У змісті: ознайомлення з дзвінкими і глухими приголосними носить 

практичний характер. 

• Із переліку слів (так званих словникових) вилучено: влітку, ворота, гроно, 

ганок, грунт кватирка, посередині, фартух, якір; додано: комп’ютер, вірші, 

допитливий, кукрудза, радісний, телефон і читання. 

• Зменшено кількість слів для списування і для диктанту (близько 20 слів). 

• Вилучено всі вимоги щодо посадки, розташування зошита і перенесено  

його  у пояснювальну записку у розділ «Формування загальнонавчальних 

умінь і навичок». 

 



Початкова освіта нарешті 

визнає, що всі учні – різні, і що 

важливі якісні, а не кількісні 

показники, що передусім – свобода 

вчителя і повага до дитини. 

 



Дякую за увагу! 
 


