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Орієнтовна навчальна програма з російської мови, 
укладена на основі Типової навчальної програми  

з російської мови та літературного читання  
для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою, 

відповідно до якої створено підручник «Російська мова та читання» підручник для 3 класу з навчанням російською 
мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1 

(автор Маріанна Коченгіна) 
 

 
Опис змісту предмета: російська мова. 

 
Орієнтовну навчальну програму «Русский язык» для 3 класу шкіл з російською мовою навчання розроблено відповідно 

до Закону України «Про освіту» й «Державного стандарту початкової освіти» (2018), Типової навчальної програми з 
російської мови та літературного читання для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою 
(мовно-літературна галузь). 

Для реалізації орієнтовної навчальної програми «Русский язык» для 3 класу закладу загальної середньої освіти з 
навчанням російською мовою (мовно-літературна галузь) передбачено використання на уроках російської мови підручника 
«Русский язык» (основний навчальний посібник», допоміжного навчального посібника – «Робочого зошита», що 
надає/забезпечує наскрізну реалізацію всіх освітніх ліній. 

 
Відповідність вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти Реалізація змістових ліній освітнього 

стандарту 
Підручник «Русский язык. 3 класс» для шкіл з російською мовою навчання розроблено відповідно до вимог 

Державного стандарту початкової освіти (2018), Типової навчальної програми з російської мови та літературного читання 
для 3–4 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням російською мовою (мовно-літературна освітня галузь), 
оскільки його зміст (навчальний матеріал, особливості його подання, методичний апарат і структура): 

• визначено на підставі принципів науковості, презумпції талановитості дитини, цінності дитинства, радості 
пізнання, розвитку особистості, здоров’я та безпека, доступності й перспективності, індивідуалізації й  
диференціації, оскільки передбачає врахування комунікативних умінь, набутих дітьми у першому циклі, 
подальший розвиток навичок усної та  писемної комунікації, удосконалення й корекцію умінь виконувати 
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лінгвістичний аналіз слів та речень, залучення молодших школярів до різних видів художньо-мовленнєвої 
діяльності, зокрема літературно-творчої та театрально-творчої; 

• передбачає формування в здобувачів освіти ключових компетентностей – здатності спілкуватися  рідною  (у  разі  
відмінності  від  державної)  та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних 
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість 
розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися  нею  у  відповідних  ситуаціях,  оволодіння  
навичками міжкультурного спілкування; нноваційністі, громадянських та соціальних компетентностей; 
культурної компетентності. Шляхами формування зазначених компетентностей є своєрідність текстового 
матеріалу,  що застосовується в підручнику, система тренувальних і творчих вправ й завдань,  запитань, 
ілюстративний матеріал, характер взаємодії учнів одне з одним та з вчителем; 

Відповідність принципу науковості досягається завдяки застосуванню під час  добору навчального матеріалу (системи 
вправ, завдань, запитань, ілюстрацій), розробки методичного апарату підручника, вибору характеру взаємодії між 
учасниками начально-виховного процесу до концептуальних положень особистісно зорієнтованої освіти (І.Бех, Г.Балл, 
С.Подмазін, О.Савченко, І.Якиманська та ін.), діяльнісного підходу до розвитку особистості (В.Давидов, О.Дусавицький, 
С.Рубінштейн та ін.), теорії навчальної діяльності (В.Давидов, О.Леонтьєв, І.Лернер, В.Рєпкін, Д.Ельконін та ін.), 
проблемного навчання (О.Матюшкін, М.Махмутов та ін.), гуманістичної педагогіки (Ш.Амонашвілі та ін.), класичної 
методики навчання рідної мови (М.Вашуленко, Л.Виготський, П.Гальперін, М.Жинкін та ін.), інноваційних підходів до 
навчання рідної мови), теорій розвивального навчання тощо.  

 
Реалізація особистісно орієнтованої моделі навчання 

Особистісно зорієнтований характер підручника виявляється в методичному забезпеченні таких складових 
особистісно орієнтованої моделі навчання:  

• визнання унікальності кожної дитини, гуманізація педагогічного спілкування, перевага діалогічної взаємодії 
(реалізація принципів педагогіки партнерства),  що реалізовано через: 

застосування системи навчальних вправ, спрямованих не тільки на формування у здобувачів освіти мовленнєвої, мовної, 
комунікативної, предметної та соціальної  компетентностей, а й на виконання функції організації навчального діалогу;  
 використання системи творчих завдань і вправ, які спрямовані на розвиток творчих мовленнєвих здібностей 

третьокласників; 
 надання школярам можливостей самостійно вибудовувати власні освітні траєкторії відбувається 1) під час роботи  в 

парі або групі; 2) у процесі виконання спеціальних вправ; 3) на окремих уроках з  повторення вивченого матеріалу, де 
школярам протягом усього уроку надається можливість обирати вправи для виконання, їх кількість та рівень 
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складності. Крім того, майже кожний урок (окрім уроків розвитку зв’язного мовлення, уроків на повторення) 
закінчується завданням для розвитку саморефлексії – «Проверь себя»;  

реалізації принципів компетентнісного та діяльнісного підходів;  
• створення розвивального освітнього простору, формування базису особистісної культури та відповідність 

ідеям ціннісного виховання, що досягається завдяки: 
 використанню текстів, побудованих на основі прозаїчних та віршованих творів (що мають художню і моральну 

цінність)  світової класичної художньої літератури для дітей; 
 формуванню навичок спілкування у сфері навчальної та побутової комунікації з однолітками та дорослими (правила 

етикетної поведінки у громадських місцях (у музеї, театрі, їдальні, у транспорті, на стадіоні та ін.),  
 розвитку вмінь уживати форми мовного етикету (слова ввічливості, привітання,  прощання, вдячності, прохання, 

пробачення); 
 вправам і завданням, які містять міжпредметні зв’язки, завдяки чому в дітей формується цілісна картина світу (про 

життя в пустелі, в джунглях, полярних зонах, історичні події, географічні назви );  
 ознайомленню третьокласників з текстами про театри, музеї («Музей ляльок», «Театр юного глядача», «Галявина 

казок»);   
 навчальному матеріалу, на основі якого формується етнічна толерантність та повага до народів інших культур;   

• співпраця, співтворчість дітей і учителя (педагогіка партнерства) представлена використанням:  
 парних і групових форм роботи; 
 завдань, які виховують неімітаційну поведінку дитини, критичність її мислення (завдання, які містять суперечність, 

завдання-пастки, відкриті запитання).  
 навчального матеріалу, що передбачає його фіксування у вигляді моделей і схем;  
 завдань, які потребують від дитини чіткого усвідомлення межі своїх знань, своїх можливостей; 

 
• стимулювання розвитку, саморозвитку і відповідальності дітей відбувається також шляхом застосування 

системи вправ і завдань, формування вміння співпрацювати;  
• пристосування методики до навчальних можливостей школярів реалізовано через використання доцільної 

системи вправ і завдань та ефективних методів і прийомів організації навчальної діяльності з вивчення російської 
мови: теорії поетапного формування розумових дій (Л.Виготський, П.Гальперін), формування вмінь з орфографії, 
застосування образної символіки, багаторазового читання (з різним навчальним завданням) слів з орфограмами, 
розміщеними у стовпчиках.   
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Застосування такого прийому зумовлено тим, що багаторазове читання одних і тих самих слів, але з різним завданням 
позитивно впливає не тільки на формування навички читання  - забезпечує навчання читання цілими словами, а й  позитивно 
впливає на міцне запам’ятовування прочитаних слів. 

 
Гуманістична спрямованість підручника реалізована шляхом надання дітям можливості систематично висловлювати 

свої думки, навчання вислуховувати та поважати думки інших. 
   

Специфічні принципи, що сприяють мовленнєвому розвитку молодших школярів: 
• комунікативна спрямованість навчального матеріалу (передбачає розвиток умінь застосовувати мову як засіб 

самовираження, спілкування та пізнання. Умовою реалізації комунікативної спрямованості навчання є 
використання раціональної системи вправ, завдяки якій створюються мовленнєві ситуації, що спонукають 
здобувачів початкової освіти систематично застосовувати активні форми мовленнєвого спілкування відповідно 
до віку дітей, їх інтересів, пізнавальних здібностей та ін.);  

• розвиток у дітей інтересу один до одного, поваги до почуттів і думок своїх однолітків, однокласників, інших 
людей (побудова навчально-виховного процесу з урахуванням цього принципу забезпечує  поступове 
формування не лише толерантних, а доброзичливих, дружніх взаємин у колективі дітей, що позитивно впливає на 
розвиток кожної дитини);  

• формування у кожного школяра  уявлення про те, що він (як і інший учень у класі) – унікальна, по-своєму, 
неповторна особистість (побудова  освітнього процесу на підставі цього принципу дозволяє попередити 
незадовільність дітей своїми навчальними досягненнями, виникнення почуття заздрості, бажання негативно 
оцінювати творчі роботи своїх однокласників);    

• діалогічна взаємодія учасників освітнього процесу (цей принцип полягає у постійному контакті авторів 
підручника з дітьми, використанні оптативних, тобто побажальних мовленнєвих форм (поради, пропозиції, 
непрямі вимоги), що сприяє емоційній розкутості дітей тощо; .  

• взаємопов’язаний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності на кожному уроці рідної мови або розвитку 
зв’язного мовлення (означає, що «слухання – говоріння» та «читання – письмо»  є невід’ємними складовими 
кожного окремого уроку,  формування кожного конкретного мовленнєвого уміння);   

• активне застосування читання в процесі мовленнєвого розвитку учнів, оскільки письмові структури дитина 
сприймає й запам’ятовує, головним чином, завдяки читанню (оскільки читання – це завжди розуміння 
написаного) й тим самим оволодіває новим засобом оформлення власної думки, який різниться від того, яким 
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вона володіла раніше. Крім того, саме завдяки читанню формується та підтримується позитивна мотивації 
творчої мовленнєвої діяльності в умовах навчання;  

• систематичне застосування в освітньому процесі вправ і завдань, які забезпечують розвиток творчих 
здібностей, допитливості, спостережливості (цей принцип спрямований не лише на результативність 
формування визначених програмою компетентностей, а й на попередження втомлюваності учнів); 

• паралельне використання в освітньому  процесі раціональної системи репродуктивних, конструктивних і 
творчих методів і прийомів.   

• широке застосування індивідуального життєвого досвіду  кожного школяра, практична спрямованість 
навчального матеріалу, його зв’язок з життям (цей принцип зумовлює використання начального матеріалу – 
вправ і завдань, запитань, тематики текстів, що пропонуються для побудови, – близьких інтересам 7-8-річної 
дитини. Це сприяє формуванню позитивної мотивації засвоєння нової начальної інформації та навчальної 
діяльності, гарантує участь здобувачів освіти в обговоренні різноманітних питань. Крім того, сформовані 
комунікативна, мовленнєва, соціальна, міжпредметна  та інші компетентності допоможуть дітям 
самореалізуватися та самопрезентуватися під час спілкування з іншими дітьми та дорослими, бути успішною); 

• розвиток саморефлексії школярів (залучення дітей до самоаналізу та рефлексії своєї навчальної діяльності 
сприяє розвиткові критичного мислення, виховання внутрішньої самодисципліни, озброює школярів методами 
самовдосконалення, привчає приймати відповідальні рішення);    

• самостійності (цей принцип передбачає розвиток у здобувачів освіти механізмів самостійної навчальної та 
пізнавальної діяльності. Збільшення часу, відведеного до самостійної діяльності в освітньому процесі обумовлено  
особистісно орієнтованою спрямованістю навчання, яке передбачає активізацію інтелектуально-мовленнєвої 
діяльності).  

 
Українознавче наповнення змісту рукопису підручника 

Одним із функцій підручника є сприяння вихованню в учнів національної самосвідомості та патріотизму, почуття 
приналежності до багатонаціонального народу України, розширення уявлення про традиції і звичаї народів, які проживають 
на території України.  

З цією метою в підручнику застосовуються навчальні матеріали, в яких відображено особливості духовної та 
матеріальної культури українського та інших народів, які проживають в Україні:;  
• тексти про звичаї, традиції рідного народу (колядки, веснянки та ін.);  
• тексти з географічними, природничими та історичними відомостями («Тризуб», «Чумацький Шлях» та ін. ); 
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• різними формами народної творчості (билинами, легендами, загадками, прислів’ями, приказками; наприклад, легенди 
«Ведмідь-гора», «Соняшник», «Як виникли Карпати» та ін. ), текстами фольклорної та народознавчої тематики («Ляльки-
оберіги», «Рушник» та ін.); 

• тексти, що являють собою або окремі твори українських письменників, або уривків з таких творів (твори В.Нестайка, 
Б.Чалого, Д.Чередниченка, О.Іваненко, В Сухомлинського, В.Левіна, В.Орлова, Г.Бойко, Г.Почепцова, 
Г.Письменної, К.Полякової, Є.Чеповецького, П.Чубинського, О.Буценя, Ю.Корінця та ін.); 

• зразки українського фольклору російською мовою;   
 
Реалізація певної педагогічної технології або методики 

Вибір навчального матеріалу, його обсяг та специфіка подання, методи і прийоми взаємодії суб’єктів освітнього 
процесу, методичний апарат підручника здійснено на підставі комбінування провідних положень ефективних педагогічних 
технологій: 

• концептуальними положеннями  особистісно зорієнтованої моделі навчання (О.Савченко та ін.); 
• провідними положеннями гуманно-особистісного підходу; 
• тактикою навчання рідної мови;  
• провідними положеннями теорії поетапного формування розумових дій (Л.Виготський, П.Гальперін та ін.); 
• стратегіями технологій розвивального навчання – теорії організації навчального діалогу учнів 8-річного віку 

(О.Кондратюк) та теорії формування у молодших школярів навчальної дії контролю  (І.Толмачова); 
• інноваційними підходами до навчання та виховання молодших школярів (наприклад, використання образної 

символіки в освітньому процесі, формування самооцінки в учнів з різним рівнем навчальних досягнень тощо). 
 
Навчально-методичний апарат підручника 

Засобом реалізації освітніх завдань, передбачених навчальною програмою з російської мови, виступає навчально-
методичний апарат підручника, що реалізує інформаційну, мотиваційну, розвивальну та виховну функції підручника. До 
навчально-методичного апарату входять: 

• система вправ, завдань і запитань; 
• система різноманітних правил; 
• теоретична інформація; 
• система умовних позначок;: 
• слова з орфограмами, які призначені для багаторазового читання; 
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• ілюстративний матеріал; 
• слова для запам’ятовування. 

Серед вправ і завдань підручника – вправи репродуктивні, конструктивні та творчі, й завдання, спрямовані на розвиток 
неімітаційної поведінки учнів та критичності їх  мислення. 
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Змістові лінії є наскрізними і реалізуються  упродовж усього навчального курсу, у різних у розділах 
 

№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

1 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 «

В
за

им
од

ей
ст

ву
ем

 у
ст

но
» 

Ученик/ученица 
сосредоточенно слушает высказывание 
учителя и проявляет интерес к 
высказанному; 
объясняет особенности слушания, 
влияющие на успешность общения; 
объясняет особенности поведения 
слушающего, важные для общения; 
понимает более сложный, чем во 2 
классе, материал и выполняет такие 
задания: соотносит рисунок и слово, 
предложение, текст; 
изображает рисунок, схему, таблицу 
в соответствии с прослушанным; 
выбирает из ряда прослушанных слова, 
близкие или противоположные по 
значению; 
делит прослушанные слова на две-три 
группы по самостоятельно 
определенному признаку; 
признакам (предложение, слово с 
указаным значением, ошибка в слове и 
др.) 

 в течение 
учебного года, 
все разделы 
ориентировочной 
учебной 
программы (в 
дальнейшем – 
ОУП)  

Восприятие устной 
информации. 
Демонстрация поведения 
слушателя, 
влияющего на понимание 
прослушанного. 
Восприятие на слух, 
понимание более 
объемных, чем во 2 
классе, текстов, 
относящихся к 
художественному, 
научно-художественному, 
разговорно-бытовому 
стилям. 
Анализ и интерпретация 
услышанного. 
Использование при 
слушании на 
предложенный план 
высказывания 
(4–5 пунктов).  
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

выполняет более длинную, чем 
предлагалось во 2 классе, инструкцию; 
выбирает правильный ответ на 
поставленный вопрос по содержанию 
прослушанного из трех предложенных 
вариантов; 
различает 4–5 частей в содержании 
прослушанного текста; 
объясняет связь общего тона 
высказывания, темпа, громкости речи с 
ее содержанием, эмоциональной 
окраской, условиями общения; 
называет слова, выражения из 
прослушанного текста, которые 
считает яркими, точными, 
выразительными; 
 находит (с одного прослушивания) 
языковые единицы по данным 
ориентирам или регулирует дыхание, 
силу голоса, темп 
речи; говорит четко и правильно; 
внимательно слушает собеседника/ 
собеседницу и проявляет интерес к 
его/ее словам; 
выражает свое мнение 
доброжелательно; 
объясняет особенности поведения в 
различных ситуациях общения 

 в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП 

Восприятие общего тона 
речи, 
тембра и силы голоса 
читающего 
(рассказывающего).Воспр
иятие точного, меткого, 
образного слова. 
Восприятие на слух 
рядов, 
состоящих из  
звуков, слогов, 
слов, сочетаний слов, 
предложений (количество 
материала 
превышает то, которое 
предлагалось во 2 классе) 
Демонстрация владения и 
регуляции громкости, 
силы голоса, темпа 
речи и  четкости дикции. 
Соблюдение правила 
поведения в диалоге 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

 

 

воспроизводит в лицах, разыгрывает 
с одноклассниками и одноклассницами 
по ролям диалоги из прослушанныхи 
самостоятельно прочитанных 
произведений; 
обсуждает с одноклассниками и 
одноклассницами прослушанный 
текст, рисунок, учебную ситуацию, 
поочередно составляя вопросы (о 
фактическом содержании,  причинно-
следственных связях), а также ответы 
на них; 
строит диалоги (с опорой на 
вспомогательные материалы и 
самостоятельно), содержащие 
обсуждение различных 
мнений о каком-то предмете 

 в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП 

Демонстрация 
практического владения 
диалогической формой 
речи, 
этикетными нормами 
культуры общения. 
Построение диалогов с 
помощью 
вспомогательных 
материалов и 
самостоятельно 
(4–5 реплик) 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

оценивает содержание и форму 
диалога, объясняет, каким должно 
быть высказывание, рассчитанное на 
определенных слушателей; 
сообразует дыхание со смысловым 
членением речи; регулирует силу 
голоса, темп речи с учетом условий 
общения 

 в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП 

Построение 
высказываний с 
соблюдением признаки 
качественного 
высказывания 
(содержательности, 
громкости, темпа речи и 
четкость дикции) 

строит устное высказывание с опорой 
на вспомогательные материалы 
(данный или коллективно 
составленный план и др.); 
строит самостоятельно устное 
высказывание на темы, отвечающие 
его/ее жизненным интересам; 
соблюдает основные требования к 
устному высказыванию; 
оценивает содержание и форму 
устного высказывания, опираясь на 
инструкцию, составленную совместно 
с учителем 
 

 в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП 

Самостоятельное 
составление 
высказывания на 
заданную 
или выбранную тему. 
Выражение своего 
отношения 
к предмету высказывания. 
Оценивание содержания 
составленных 
высказываний, 
а также правильности 
и выразительности речи 
 

2 

С
о

де
р

ж
а

те
л    Ученик/ученица 

читает вслух и молча материалы 
 в течение 

учебного года во 
Чтение вслух с 
соблюдением 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

учебника, объясняет их содержание и 
назначение; 
читает вслух свое письменное 
сочинение, стараясь быть понятным и 
интересным для слушателей; 
читает вслух предложения, 
придерживаясь пауз; правильно 
интонируя предложения, различные по 
цели высказывания, 
восклицательные и 
невосклицательные; 
обнаруживает понимание 
прочитанного: отвечая на вопросы о 
фактическом содержании, причинно-
следственных связях; выполняя 
инструкции, данные в тексте 
(более длинном и сложном, чем во 2 
классе); находя среди нескольких 
предложений то, которое 
соответствует указанному содержанию 

всех  разделах 
ОУП 

интонационной 
правильности, норм 
произношения, 
с учетом 
коммуникативной 
задачи. 
Чтение молча материалов, 
содержащих инструкции 
к учебным, игровым 
заданиям; 
описание процесса 
изготовления какого-либо 
предмета и др. 
Чтение и толкование 
материалов учебника: 
определений, 
правил, рекомендаций, 
заданий и текстов из 
упражнений. 
Интонационно 
правильное 
чтение, толкование 
содержания простых и 
сложных предложений с 
обращением, прямой 
речью и др. 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

находит на странице учебника 
заголовки, материалы, набранные 
разными шрифтами, пользуется 
справочными материалами, 
оглавлением для поиска; 
проявляет интерес к детским книгам, 
знакомым и незнакомым; 
знает фамилии детских писателей, 
произведения которых читал учитель 
и рассматривали учащиеся в течение 
года; 

  
 

в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП 

Ориентировка в учебнике 
(условные знаки, 
оглавление, 
расположение материала 
на странице, справочные 
материалы). 
Соблюдение основных 
правила гигиены 
чтения-рассматривания 
и сохранения книги. 
Демонстрация готовности  
построения высказываний 
с использованием  
элементов словесного 
иллюстрирования 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

3 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 «

В
за

им
од

ей
ст

ву
ем

 
пи

сь
ме

нн
о»

 

понимает значение письма для 
общения людей на расстоянии и во 
времени; 
пишет по памяти тексты: стихи 
в 4–8 строк, загадки, отрывки из прозы 
(1–3 предложения), пословицы; 
составляет 4–5 связанных между собой 
предложений или 2–3 вопроса по 
содержанию рисунка, об учебной 
ситуации на уроке и др.; 
пишет изложение по коллективно и 
самостоятельно составленному плану с 
опорой на вспомогательные 
материалы, выражает свое мнение о 
содержании, персонажах; 
дополняет материал, описывая на 
основе воображения отдельные 
картины, образы; 

 
 

в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП 

Построение разных типов 
предложений по 
содержанию рисунка, об 
учебной ситуации на 
уроке и др.  
Письмо по памяти. 
Составление текста, 
вопросов 
на заданную тему и 
ответов 
на вопросы. 
Изложение текста 
повествовательного 
характера (объем 
текста — 65–80 слов). 
Письменный пересказ 
услышанного на уроках 
или 
во внеурочное время 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

пишет о прочитанном произведении, 
эпизоде просмотренного фильма, 
телепередачи, ситуации из жизни 
класса или семьи; 
составляет записку (выражение 
просьбы, извинения, объяснение 
какого-либо факта); письмо, 
поздравление и др.; 
обсуждает письменную работу (в паре, 
небольшой группе), опираясь на 
инструкцию, подготовленную 
учителем или данную в учебнике; 
отмечает положительные стороны 
работы, дает советы по ее доработке; 
совершенствует написанный текст 
(исправляет речевые и неречевые 
ошибки) самостоятельно; 
 

  Выражение личного 
отношения к предмету 
высказывания. 
Выражение, обоснование 
своего мнения о предмете 
высказывания. 
Создание собственных 
письменных 
высказываний 
на свободную тему 
(записка, 
письмо, поздравление, 
загадка, рассказ). 
Совершенствование, 
редактирование текста: 
выделение 
отсутствующих абзацев, 
перестановка частей 
текста 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

4 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 «

И
сс

ле
ду

ем
 м

ед
иа

» Ученик/ученица 
воспринимает простые 
медиапродукты; 
обсуждает содержание и форму 
простых медиатекстов, рассказывает, о 
чем они; 
определяет, кому и с какой целью 
предназначен медиатекст; 
объясняет содержание вербальной и 
невербальной информации в 
медиапродуктах; 
высказывает свое впечатление от 
содержания и формы медиапродукта; 
создает простые медиапродукты 
(открытка, смс-сообщение, фото, 
коллаж, комикс и др.) с помощью 
учителя или одноклассников 

 Пропедевтически 
– в   течение 
учебного года (до 
изучения раздела 
ІІІ).   
 
Раздел ІІІ. Узнаю, 
что такое медиа. 
Исследую медиа. 
 
После изучения 
раздела ІІІ –  в 
течение учебного 
года. во всех  
разделах ОУП 

Восприятие медиатекстов. 
Наблюдение за 
особенностями 
медиатекстов.  
и отдыха.  
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

5 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
ая

 л
ин

ия
 «

И
сс

ле
ду

ем
 

яз
ы

ко
вы

е 
яв

ле
ни

я»
 

Ученик/ученица 
определяет тему и основную мысль 
текста (с опорой на вспомогательные 
материалы); 
выделяет в тексте ключевые слова; 
находит в тексте зачин, основную 
часть, заключение; 
ставит вопросы по тексту 
 

 Пропедевтически 
–  в течение 
учебного года.  
 
Раздел  V. 
Исследую 
языковые 
явления: текст.  
 
После изучения 
раздела V – далее, 
в течение 
учебного года. 

Исследование связного 
высказывания. 
Формулирование темы и 
основной мысли текста.  
Демонстрация умения 
находить в тексте 
ключевые слова. 
Выделение в сплошном 
тексте структурных части 
текста 
(зачин, основная часть, 
заключение). 
Аргументация 
правильности суждений и 
действий. 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

делит текст на части (абзацы) с опорой 
на данный план; 
подбирает заголовки к частям текста; 
составляет план текста с опорой на 
вспомогательный материал (памятка, 
заголовки к частям текста, данные 
вразброс и др.); 
объединяет в текст 4–5 связанных 
по смыслу предложений, используя 
необходимые средства связи; 
объясняет относительную 
завершенность содержания отдельного 
абзаца; 
находит в сплошном тексте те части, 
которые могут быть выделены в 
абзацы 

 Пропедевтически 
–  в течение 
учебного года.  
 
Раздел  V. 
Исследую 
языковые 
явления: текст.  
 
После изучения 
раздела V – далее, 
в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП.  

Деление сплошного 
текста на абзацы.  
Подбор заголовков к 
частям текста.  
Составление плана текста.  
Восстановление 
деформированных 
текстов.   

находит такие средства связи 
предложений в тексте: слова он, она, 
оно, они, этот, повтор слова; 
использует средства связи 
предложений в собственной речи 

 в течение 
учебного года;  
 
Раздел  ІV. 
Исследую 
языковые 
явления: 
предложение.  
 
После изучения 
раздела V – далее, 

Использование для связи 
предложений в тексте: 
синонимов, слов он (она, 
оно, они), этот (эта, это, 
эти) 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

в течение 
учебного года во 
всех  разделах 
ОУП. 

различает по содержанию, интонации 
и знакам препинания предложения, 
содержащие утверждение и отрицание, 
повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения; 
восклицательные предложения; 
произносит такие предложения при 
чтении вслух; 
ставит соответствующий интонации 
знак в конце предложения; 
находит обращения, стоящие в начале 
или конце предложения; выделяет 
обращения при списывании и письме 
по памяти; 
определяет в предложении главные 
и второстепенные члены, ставя к 
словам вопросы; распространяет 
предложения по вопросам и схемам; 

 Пропедевтически 
–  в течение 
учебного года.  
 
 
Раздел  ІV. 
Исследую 
языковые 
явления: 
предложение.  
 
 
После изучения 
раздела IV – 
далее в течении 
года во всех  
разделах ОУП. 

Демонстрация понимания 
смысла разных по 
содержанию, интонации и 
знакам препинания 
предложений.   
Упражнения в правильной 
постановке знаков 
препинания в конце 
предложения. 
Обнаружение обращений 
в предложении. 
Упражнения в 
правильном оформлении 
на письме обращений, 
стоящих в начале или 
конце предложения. . 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

находит в предложении пары 
связанных между собой слов, ставит 
вопрос от одного слова к другому; 
составляет (по образцу) сочетания 
слов, построение которых различается 
в русском и украинском языках; 
составляет предложения, использует 
их в своей речи 
 

 Раздел  ІV. 
Исследую 
языковые 
явления: 
предложение.  
 
 
После изучения 
раздела IV – 
далее в течении 
года во всех  
разделах ОУП.  

Упражнение в 
определении главных и 
второстепенных членов 
предложения  
Постановка вопросов 
к членам предложения. 
Упражнения в 
определении 
(вычленении) 
словосочетаний в 
предложении, 
обозначении главного и 
зависимого слова в 
словосочетании. 
Упражнения в 
установлении связи слов в 
предложении 
(смысловой и 
грамматической  — без 
употребления терминов 
терминов) 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

находит среди данных слово с 
указанным значением; пары слов, 
близких или противоположных по 
значению; устойчивое сочетание слов; 
группирует слова, устойчивые 
сочетания слов по данным 
определениям; 
составляет, дополняет тематическую 
группу слов по рассмотренной теме 
для развития речи; 
толкует значение слова с 
мотивированным значением (в 
простых случаях: синева, ледоход) — 
по образцу; 
использует слова той или иной 
тематической группы, устойчивые 
сочетания слов для составления 
предложения и группы 
связанных между собой предложений 
на указанную тему 

 Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После раздела VI 
– далее в течение 
года.  

Исследование 
лексического 
значения слова. 
Использование 
лексического богатства 
языка в собственной речи. 
Наблюдение за словами, 
обозначающими 
предметы, признаки, 
действия, 
количество. Составление 
тематических 
групп слов. 
Объяснение лексического  
значение 
слова (без термина). 
Наблюдение за 
однозначными и  
многозначными словами, 
случаями омонимии (без 
термина), прямым и 
переносным значением 
слов. 
Наблюдение за 
синонимами, подбор 
синонимов, 
использование их в речи.  
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

Наблюдение за 
антонимами, подбор 
антонимов, 
использование из в речи.  
Наблюдение за наиболее 
употребительными 
устойчивыми 
сочетаниями слов. 

находит основу и окончание в слове 
на основе сопоставления форм слова; 
называет обозначенные части слова; 
находит в данных однокоренных 
словах корень; находит суффикс 
(приставку) в группе слов 
с одним и тем же суффиксом (с одной 
и той же приставкой), обозначает эти 
части слова; 
 

 Радел ІІ. 
Исследую 
языковые 
явления: состав 
слова. Учусь 
проверять 
написание 
безударных 
гласных и парных 
звонких  и  
глухих согласных  
перед другими 
согласными 
путём подбора   
однокоренных 
слов.  
 

Исследование 
морфемного 
состава слова. Выделение 
в слове основы и 
окончания.  
Выделение в основе слова  
корня, суффикса, 
приставки (префикс).  
Подбор слов с 
предложенными 
приставками и 
суффиксами.  
Наблюдение за 
однокоренными  словами, 
подбор однокоренных 
слов, обозначение корня в 
слове. . 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

После изучения 
раздела ІІ  – далее 
в течении года во 
всех  разделах 
ОУП. 

Наблюдение за 
чередованием звуков в 
корнях  
слов. 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

объясняет общее в значении 
однокоренных слов; 
различает значение однокоренных слов 
с разными приставками и суффиксами; 
образует слова с данными суффиксами 
и приставками; 
находит чередующиеся звуки в корне 
слова данного ряда однокоренных 
слов; 
находит орфограммы в разных частях 
слова; случаи несоответствия между 
произношением и написанием; 
произносит слово по правилам 
произношения и четко проговаривает 
его так, как оно пишется; 
распознает орфограммы: обозначение 
на письме гласных и согласных звуков 
в корне слова на основе 
опознавательных признаков; 
применяет правила проверки 
обозначения на письме безударных 
гласных, звонких и глухих согласных 
корня;  
применяет правило написания мягкого 
знака в словах для обозначения на 
письме мягкости согласного звука 
перед другим согласным;  
правильно пишет слова с 
буквосочетаниями чк, чн, нч, нщ, щн, 
рщ; 

 Радел ІІ. 
Исследую 
языковые 
явления: состав 
слова. Учусь 
проверять 
написание 
безударных 
гласных и парных 
звонких  и  
глухих согласных  
перед другими 
согласными 
путём подбора   
однокоренных 
слов.  
 
После изучения 
раздела ІІ  – далее 
в течении года во 
всех  разделах 
ОУП. 

Наблюдения за 
произношением и 
обозначением  
на письме безударных 
гласных в корне слова. 
Упражнения в 
произношении и 
обозначении 
на письме безударных 
гласных в корне слова. 
Наблюдения за 
произношением и 
написанием  
слов с парным звонким 
или 
глухим согласным в 
конце 
слова и перед другим 
согласным 
Упражнения в 
произношении и 
написании 
слов с парным звонким 
или 
глухим согласным в 
конце 
слова и перед другим 
согласным Наблюдение за 
произношением и 
написании 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

произносит и списывает правильно 
слова с разделительными ъ и ь; 
применяет правило с опорой на 
вспомогательные материалы 
(приставка и корень в словах 
выделены) 

  Упражнения в 
правописаниии и 
переносе слов 
с разделительным 
твердым 
и мягким знаками 

находит в ряду данных слов те, 
которые отвечают на указанные 
вопросы; 
распределяет слова по частям речи 
на основании их значений и вопросов 
к ним 

 Пропедевтически 
– в течение года.  
 
Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После изучения 
раздела VI – 
далее в течении 
года.  

Демонстрация понимания 
понятия о частях речи 
(общее 
грамматическое значение 
и вопросы). 
Упражнения в 
распределении  слов по 
частям 
речи на основании их 
значений и вопросов 

  ставит вопросы к именам 
существительным, разным по 
значению; 
подбирает имена существительные, 
близкие и противоположные по 
значению; 
находит члены предложения, 
выраженные именами 
существительными; 

 Пропедевтически 
– в течение года.  
 
Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После изучения 

Наблюдение за ролью 
имен 
существительных в речи 
и использование их в 
собственных 
высказываниях. 
Формулирование 
вопросов к именам 
существительным, 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

определяет род и число имени 
существительного; 
применяет правило написания 
прописной буквы в собственных 
именах существительных 

раздела VI – 
далее в течении 
года.  
 

которые обозначают 
предметы, живые 
существа, 
определенные признаки, 
действия. Демонстрация 
понимания собственных 
и нарицательных имен 
существительных. 
Упражнения в написании 
большой (прописной) 
буквы 
в собственных именах 
существительных. 
Упражнения в 
определении рода и числа 
имен существительных. 
Объяснение роли имен 
существительных 
в предложении 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

подбирает имена прилагательные, 
обозначающие различные свойства и 
качества предметов и явлений; имена 
прилагательные, близкие и 
противоположные 
по значению; 
ставит вопросы от имени 
существительного к имени 
прилагательному, устанавливая связь 
между ними в роде и числе; 
находит имя прилагательное в 
предложении, ставит к нему вопрос; 
строит предложения с именами 
прилагательными 
Исследование выразительных 
возможностей имен прилагательных, 
использование их для выразительности 
речи 

 Пропедевтически 
– в течение года.  
 
Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После изучения 
раздела VI – 
далее в течении 
года. 
 

Формулирование 
вопросов к именам 
прилагательным. 
Установление связи 
имени прилагательного 
с именем 
существительным. 
Изменение имен 
прилагательных по родам 
и числам. 
Объяснение роли имен 
прилагательных 
в предложении 

  подбирает глаголы с указанным 
лексическим значением; 
находит в предложении сказуемое, 
выраженное глаголом; 
различает, образует формы 
прошедшего, 
настоящего, будущего времени по 
вопросам; 
строит сочетания слов, предложения 

 Пропедевтически 
– в течение года.  
 
Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После изучения 

Наблюдение за ролью 
глаголов в речи и 
использование 
их в собственных 
высказываниях. 
Объяснение роли 
глаголов в предложении. 
Наблюдение за временем 
глагола.  Установление 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

с глаголами; 
применяет правило написания не с 
глаголами 

раздела VI – 
далее в течении 
года.   

времен глаголов. 
Демонстрация 
правильного написания 
Правописание не с 
глаголами 

  ставит вопросы к именам 
числительным; 
находит имена числительные в тексте; 
строит сочетания слов, состоящие 
из существительного, прилагательного 
и числительного в разных падежных 
формах (по образцу); 
строит предложения, правильно 
употребляя имена числительные 
первого десятка в разных падежных 
формах 

 Пропедевтически 
– в течение года.  
 
Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После изучения 
раздела VI – 
далее в течении 
года. 

Наблюдение за ролью 
имен 
числительных в речи и 
использование их в 
собственных 
высказываниях. 
Формулирование 
вопросовк 
количественным 
и порядковым 
числительным. 
Построение 
словосочетаний типа «имя  
существительное и  
количественное 
числительное» (первого 
десятка, употребленные в 
различных падежных 
Формах; без 
употребления 
термина) 

  ставит вопросы к данным наречиям;  Пропедевтически Наблюдение за ролью 
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№ Змістова 
лінія Очікувані результати 

Індекс 
очікуваного 
результату в 

ТОП 

Тема/проблема 
проєкт/блок 

Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

строит сочетания слов, предложения 
с данными наречиями; 
произносит, списывает правильно 
наиболее употребительные наречия, 
сверяет написанное с образцом 

– в течение года.  
 
Раздел VІ. 
Исследую 
языковые 
явления: слово.  
 
После изучения 
раздела VI – 
далее в течении 
года.   

наречий в речи и 
использование 
их в собственных 
высказываниях. 
Формулирование 
вопросов к наречиям 
времени, места, образа 
действия. 
Объяснение роли наречий 
в предложении. 
Упражнения в 
правописании отдельных 
наиболее 
употребительных 
наречий 

  находит те позиции в слове, которые 
требуют проверки при написании; 
уточняет написание слова (с помощью 
учителя, по словарю); 
применяет правило написания 
сочетаний чк, чн, нч, щн, нщ, рщ; 
правило переноса слов; 
правильно произносит и списывает 
(пишет по памяти) слова с сочетанием 
согласных (возьму, песня и т. п.); 
объясняет правило употребления 
мягкого знака в этой позиции (с 

 Радел ІІ. 
Исследую 
языковые 
явления: состав 
слова. Учусь 
проверять 
написание 
безударных 
гласных и парных 
звонких  и  
глухих согласных  
перед другими 

Упражнения на развитие  
орфографической 
и пунктуационной 
зоркости. 
Распознавание 
орфограмм. 
Демонстрация знания 
орфографических правил. 
Произношение и 
написание 
слов с безударными 
гласными, парными 
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Навчальна діяльність 
(види навчальної 

діяльності) 

опорой на вспомогательные 
материалы); 

согласными 
путём подбора   
однокоренных 
слов.  
 
После раздела ІІ – 
на протяжение 
учебного года. 

звонкими 
и глухими согласными 
в корне. 
Произношение и 
написание 
слов с твердыми, мягкими 
согласными. 
 

  правильно произносит, списывает 
(пишет по памяти) слова 
(словосочетания, предложения с ними) 
в нужной грамматической форме — из 
списка, определенного программой; 
ставит знаки препинания в конце 
предложения, выделяет обращения при 
списывании, письме по памяти, 
зрительно-слуховом диктанте; 
списывает текст по усвоенному 
алгоритму, проверяет написанное; 
пишет зрительно-слуховой диктант 
после орфоэпического и 
орфографического чтения, обсуждения 
отдельных позиций, 
требующих проверки написания; 
пишет под диктовку и по памяти слова 
из списков для 2, 3 классов, слова с 
фонетическими написаниями, слова на 

 Раздел І. 
Исследую 
языковые 
явления. 
Вспоминаю и 
повторяю 
изученное во 2-м 
классе. 
Знакомлюсь с 
новыми 
языковыми 
явлениями.  
 
Радел ІІ. 
Исследую 
языковые 
явления: состав 
слова. Учусь 
проверять 

Произношение и 
написание 
слов с непроизносимыми 
согласными и с 
удвоенными 
буквами в корнях слов. 
Произношение и 
написание неизменяемых 
приставок об-, от-, до-, 
под-, 
над-, и др., а также 
приставок 
роз- (раз-), рос-(рас-), пре-
, 
при- (практически). 
Упражнения в  переносе 
слов с приставками.  
Упражнения в 
правописании слов с 
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правила, обязательные для применения 
в 3 классе; слова, проработанные в 
классе, 
на другие правила (предложения, 
тексты, составленные из этих групп 
слов) 

написание 
безударных 
гласных и парных 
звонких  и  
глухих согласных  
перед другими 
согласными 
путём подбора   
однокоренных 
слов.  
 
Раздел  ІV. 
Исследую 
языковые 
явления: 
предложение. 

разделительными 
твердым и мягким 
знаками. 
Упражнения в написании 
большой (прописной) 
буквы 
в собственных именах 
существительных. 
Упражнение в 
правописании отдельных 
наиболее 
употребительных 
наречий (справа, налево 
и т. п.). 
Постановка знаков  
препинания в конце 
и середине (при 
обращении, 
однородных членах) 
простых 
предложений 

 


	 формуванню навичок спілкування у сфері навчальної та побутової комунікації з однолітками та дорослими (правила етикетної поведінки у громадських місцях (у музеї, театрі, їдальні, у транспорті, на стадіоні та ін.),
	 розвитку вмінь уживати форми мовного етикету (слова ввічливості, привітання,  прощання, вдячності, прохання, пробачення);
	 зразки українського фольклору російською мовою;

