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НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ УЧНІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Сучасний етап розвитку і вдосконалення системи шкільної освіти, 
зумовлений переходом на новий термін, зміст і структуру навчання, 
характеризується зміною пріоритетів у підходах до неї. Основними 
напрямками реформування школи є гуманізація, демократизація, 
диференціація та індивідуалізація, запровадження нових навчальних 
технологій. 

Успіх у виконанні програми розвитку національної освіти значною 
мірою залежить від школи першого ступеня, яка є системоутворюючою 
ланкою в цілісній системі навчання. 

У колі зазначених перетворень особлива увага має бути приділена 
оздоровчій функції школи, створенню належних умов для емоційного 
благополуччя та фізичного розвитку дітей, корекції стану їхнього здоров’я.  
Найбільшою мірою це торкається шестилітніх першокласників, оскільки в 
цей період відбувається інтенсивне дозрівання всіх найважливіших функцій 
організму, що спричиняє його нестійкість до несприятливих впливів, 
викликаних різними змінами в режимі та способі життя. 

Збереження фізичного, психічного і морального здоров’я дітей 
забезпечується різними засобами, в першу чергу раціональною побудовою 
навчально-виховного процесу відповідно до їхніх вікових можливостей, що 
включає: форму організації навчальної діяльності, методи викладання, 
характер спілкування, навантаження учнів класними і домашніми 
завданнями, оптимальне співвідношення періодів роботи та відпочинку 
тощо. Порушення дидактичних і санітарно-гігієнічних вимог до організації 
навчально-виховного процесу, спрямованих на збереження активності учнів, 
високої працездатності протягом уроку і навчального дня, призводять до 
частих захворювань, погіршення загального стану здоров’я дітей, втрати 
інтересу до шкільного навчання. 

Основними видами навчальної діяльності учнів початкових класів є 
слухання, спостереження, читання, письмо. У процесі навчання в І-V класах 
формуються й інші необхідні види діяльності – вимірювання, обчислення, 
розв’язування задач (як математичних, так і граматичних, графічних тощо), 
зображення, заучування напам’ять та ін. Загальними для всіх навчальних 
предметів є слухання і спостереження. 

Навчальне слухання – це розумова діяльність учнів, яка передбачає 
сприймання і розуміння інформації вчителя. У першому класі основним 
способом передачі знань є розповідь або пояснення вчителя. Він повідомляє 
тему і мету уроку, пояснює навчальний матеріал, супроводжує поясненням 
чи розповіддю демонстрацію наочності (таблиць, картин, ілюстрацій, 
натуральних об’єктів, карток та ін.), веде опитування учнів тощо. Найбільш 



тривалим за часом є повідомлення вчителем нової інформації, тому процес 
слухання в першому класі переважає над іншими видами роботи. Це вимагає 
активної діяльності слухового апарату, проте можливість сприймання 
інформації шестилітками обмежена. Вивчення специфіки процесу слухання 
дає змогу стверджувати, що тривалість монологічного мовлення вчителя під 
час повідомлення нового матеріалу учням шести-семи років не повинно 
перевищувати 5-7 хвилин. У цілому ж на всі види навчального слухання 
протягом уроку не слід відводити понад 15 хвилин. Збільшення цього часу 
зумовлює охоронне гальмування в корі головного мозку і як наслідок – 
втрату уваги, несприйняття інформації. Вказаний час можна варіювати від 
навчального предмета, теми, етапу уроку, складності матеріалу, віку дітей, 
їхніх індивідуальних особливостей та рівня підготовленості до навчання. 
Зокрема, під час пояснення нового матеріалу слухання триває довше, ніж при 
його закріпленні або повторенні, в 3-4 класах час на цей вид навчальної 
діяльності зменшується, натомість зростає питома вага самостійних усних і 
письмових завдань (письмо, читання, робота за малюнками та ілюстраціями, 
обчислення тощо). 

Підвищення моторних реакцій на уроці – перша ознака перевантаження 
слухового апарату дітей. Намагання вчителя заспокоїти учнів за допомогою 
зауважень, підвищення голосу, інших покарань майже не ефективні, тому що 
не ліквідують і не зменшують їхню втому. Якщо вчитель не переключить 
увагу дітей на інший вид роботи, перша фаза втомлюваності переходить у 
другу – учні стають млявими, сонливими, роздратованими. Вони довше і 
гірше виконують завдання, допускають більше помилок, важче 
запам’ятовують цифри, вірші, інформацію. 

Роботу над розвитком уваги учнів слід починати з перших днів 
перебування їх у школі. Культура слухання (виховання вміння слухати 
мовлення) проявляється у вихованості уваги дітей. Порушення уваги часто є 
наслідком невміння слухати, тобто зосередитися на мовленні вчителя, 
товаришів. Формування слухання як спеціального виду навчальної діяльності 
на початковому етапі навчання ускладнюється тим, що діти звикли 
сприймати мовлення, звернене до кожного з них окремо, а не до групи чи 
колективу учнів (М.Н.Волокітіна, В.А.Горбачова, А.А.Висотіна та ін.). Їм 
важко переключати увагу з мовлення вчителя на мовлення товаришів, вони 
не в змозі оцінити можливості відповідей однокласників із користю для себе. 
Це вміння формується поступово. Як спеціальна і провідна форма навчальної 
діяльності слухання формується на уроках навчання грамоти і розвитку 
мовлення та читання, розвивається й закріплюється на інших уроках, у 
позакласній та позашкільній роботі з учнями. Спочатку вчитель привчає 
дітей до свого мовлення: слухати пояснення навчального матеріалу, вказівки 
до виконання завдань, запитання як до окремих учнів, так і всього колективу, 
слухати оцінку їхньої діяльності. Поступово він навчає їх зосередитися на 
мовленні товаришів: відповідях на запитання, читанні, викладі навчального 
матеріалу за завданнями учителя тощо. 



Ефективність формування в учнів уваги, слухання як виду навчальної 
діяльності здебільшого залежить від того, наскільки педагог у процесі свого 
мовлення враховує психолого-педагогічні характеристики мови, її якісні і 
кількісні показники. Найважливішими з багатьох характеристик для учнів 
початкових класів є дохідливість і точність мовлення. Важливу роль 
відіграють й інші його характеристики: чіткість, гучність, виразність, 
динамічність, відповідний темп тощо. За даними вчених мовлення майже 
четвертої частини досліджених учителів має ті чи інші недоліки, не 
відповідає літературним нормам. 

Однією з важливих характеристик є темп мовлення вчителя (швидкість 
вимовляння складів, слів, фраз, речень). Він залежить від індивідуальних 
особливостей людини, її настрою, стану здоров’я, звичок, співрозмовника 
тощо. На темп мовлення впливають також форма мовленнєвої комунікації, її 
зміст. 

За даними досліджень (В.І.Ільїна, З.Г.Зайцева) темп педагогічного 
мовлення безпосередньо впливає на ефективність сприйняття і засвоєння 
учнями навчального матеріалу, він має відповідати темпу його сприйняття, 
розуміння і осмислення. Найбільш оптимальним для розуміння учнями 
початкових класів є темп педагогічного мовлення в межах 55-110 слів за 
хвилину або 180-300 складів за хвилину, який залежить від віку учнів, 
характеру навчального матеріалу, ступеня його складності тощо. 

Темп мовлення вчителя безпосередньо пов’язаний із використанням 
логічних і психологічних пауз, вміле використання яких допомагає 
раціонально організувати процес слухання навчального матеріалу. Кількість 
пауз, їх частота і тривалість залежать від особливостей навчального 
матеріалу, вікових і індивідуальних особливостей учнів. 

Мовлення без пауз сприймається школярами майже так, як мовлення у 
швидкому темпі. Характерною особливістю такого мовлення є монотонність. 
Велика кількість пауз у мовленні вчителя, їх логічна невиправданість 
призводить до того, що воно майже не сприймається і не усвідомлюється 
учнями. 

Важливе значення у сприйманні змістової структури мовлення належить 
також умілому використанню логічних наголосів, вмінням логічно будувати 
виклад, формулювати думки стисло, без зайвих і довготривалих пояснень, 
повторів, короткими реченнями з прямим порядком слів тощо. 
Перевантаження мовлення логічними наголосами негативно впливає на його 
сприймання: 39 відсотків учнів молодшого шкільного віку такої інформації 
взагалі не сприймають, 11 відсотків  – частково, а 50 – лише початок. 

Слабкі навички активного слухання шестирічних учнів вимагають від 
учителя раціонального використання всіх інших психолого-педагогічних 
характеристик мовлення: виразності, емоційності, динамічності, образності. 
Комунікативна досконалість мови вчителя, відповідність невербальної 
поведінки (міміки, жестів, пози) змістові того, про що він говорить, 
сприятимуть підтримуванню уваги і активності учнів на уроці. 



Важливим видом навчальної діяльності учнів є спостереження. 
Спостереження – це організована і цілеспрямована діяльність учнів, яка 
включає різні види сприймання: зорове, слухове, моторне, розумові дії. 

Види діяльності на тому чи іншому уроці, їх сполучення, послідовність, 
співвідношення та тривалість залежать від логіки і закономірностей того 
навчального процесу, який відбувається на уроці. Зокрема, домінуючим цей 
вид діяльності є в процесі вивчення природничого матеріалу: під час 
екскурсій, на уроках, прогулянках, практичних заняттях у куточку живої 
природи, шкільній навчально-дослідній ділянці тощо. В основі розвитку 
різних навичок мовленнєвої діяльності учнів перших класів лежать однаково 
важливі для цього вміння слухати, спостерігати і розуміти усне мовлення, а 
саме: розрізняти на слух та за артикуляційними особливостями голосні, 
приголосні, тверді та м’які звуки, спостерігати за інтонацією розповідних, 
питальних, спонукальних, а також окличних речень тощо. Виховання із 
допомогою музики передбачає спостереження учнів за засобами музичної 
виразності: темп, динаміка, мелодія, метроритм, регістр, тембр, зв’язок 
характеру музики й засобів музичної виразності, навчання дітей відчуттю 
емоційного змісту і характеру музичних творів різних жанрів зі співом, 
виконання танцювальних рухів і танками, музичною грою, інсценуванням 
пісень. Спостереження розвивається і закріплюється на всіх уроках та в 
позаурочній роботі з учнями. 

Як і слухання, спостереження вимагає врахування вікових та 
індивідуальних особливостей шестиліток, зокрема їхньої працездатності, 
стану розвитку зорового і слухового апаратів, дрібних м’язів пальців рук 
тощо. Результати досліджень засвідчують, що після 25-30 хвилин 
безперервної роботи спостерігається різкий спад працездатності школярів 
цього віку, послаблюється їхня увага та пам’ять, після 10 хвилин – робота 
зорового та слухового аналізаторів, дрібних м’язів пальців. Тому тривалість 
будь-якої безперервної навчальної роботи учнів на спостереження має бути в 
межах 10 хвилин. 

Читання. Слухання та читання в процесі навчання є основними 
шляхами засвоєння знань учнями. 

Процес читання пов’язаний із діяльністю кори головного мозку учнів, 
зорового аналізатора, мовного апарату. Значне навантаження на них 
призводить до болю в очах, нечіткого сприймання тексту, перевтоми кори 
великих півкуль, що спричиняє млявість дитини, головний біль, перевтому 
голосових зв’язок, хрипоту. 

Дотримання оптимальної тривалості процесу читання учнями шести-
семи років, вимог до роботи мовного апарату (висота голосу при читанні не 
повинна виходити за межі виробленої, природної, гучність читання – на рівні 
“розмовної”) сприятимуть успішному розв’язанню навчальних завдань. 

Результати проведених досліджень показують, що тривалість 
безперервного читання вголос шестилітніми першокласниками не повинна 
перевищувати 10 хвилин, семилітнього – 15 хвилин. Звичайно, діти цього 
віку можуть читати і довше, але тривале читання негативно впливає на його 



якість (учні повторюють одне й те ж слово, перекручують його тощо), 
зменшується обсяг прочитаного. Крім того, надто тривале читання без 
відпочинку призводить до підвищення тиску в очах. Запобігти таким явищам 
можна, змінивши вид навчальної роботи, за допомогою спеціальних вправ на 
розслаблення м’язів очей та їх відпочинку, фізкультурних пауз. 

Тривалість процесу читання значно впливає і на його темп (під темпом 
розуміється кількість слів або знаків, прочитаних за одну хвилину). В 
початкових класах, особливо першому, темп читання тексту не є основним. 
Більш важливим для учнів молодшого шкільного віку є спосіб читання і 
розуміння змісту прочитаного. Ці якості безпосередньо співвідносяться з 
іншими – правильністю та виразністю читання. Проте не сформованість цієї 
якості найбільшою мірою впливає на результати навчання учнів з інших 
предметів. 

Протягом останніх років показники темпу читання учнів перших класів 
істотно зросли. За одержаними нами даними в 2001/2002 навчальному році 
середній темп читання шестилітніх першокласників на кінець року становив 
20-30 слів за хвилину. Немає учнів, які б читали у темпі до 20 слів. Для 
порівняння наведемо дані експериментального навчання шестиліток у 
1984/1985 рр.: 26 відсотків дітей читали в темпі до 20 слів, 50 відсотків – від 
20 до 30 слів, 24 відсотки – 30 слів. 

У багатьох міських школах зазначена навичка читання значно 
перевищує середні показники. Пояснюється це тим, що більшість дошкільнят 
ще до вступу до школи знала всі букви алфавіту, майже половина з них уміла 
читати. 

В сільській місцевості таких дітей набагато менше – лише 3-4 відсотки. 
Ці показники змінюються з року в рік,  а отже,  зовсім різні для 
першокласників кожної окремої школи. 

Недостатній рівень читацької підготовки дошкільнят сільської 
місцевості вимагає від учителя переорієнтації на індивідуалізацію навчання, 
широкого застосування на уроках демонстраційного матеріалу, додаткової 
дитячої літератури. 

На темп читання впливають не тільки індивідуальні і вікові особливості 
дітей, місце і час цього виду діяльності на уроці, а й характер творів: 
оповідання, вірш, казка, навчально-пізнавальний текст і т. ін. 

Темп читання вголос нижчий за темп читання про себе (див. орієнтовні 
показники на кінець навчального року). 

Види читання Класи 
2 3 4 

Вголос 40-60 65-75 80-95 
Мовчки 45-70 90-110 100-130 і більше 

Види читання протягом уроку необхідно чергувати з урахуванням віку 
дітей, їхніх індивідуальних особливостей та навичок самостійної роботи. Це 
сприятиме виробленню оптимальної швидкості читання, попередженню 
втоми дітей. Достовірні дані про навички читання кожного окремого учня і 
всіх учнів класу допоможуть дібрати відповідні організаційні форми. 



Одним із основних завдань уроків читання у післябукварний період є 
навчання шестилітніх учнів заучування напам’ять невеличких віршів. 
Ефективність їх запам’ятовування залежить від багатьох факторів – 
індивідуальних і психологічних особливостей дітей, характеру і складності 
віршованих текстів, обсягу та змісту матеріалу, стану їхнього здоров’я, 
методичної підготовки вчителя.  

Практика засвідчує, що попередній аналіз тексту, словникова робота, 
використання наочності, опора на життєвий досвід дітей, застосування 
технічних засобів навчання значно полегшить процес запам’ятовування. Вік 
учнів істотно впливає на цей процес, тому не слід перевантажувати 
шестирічних учнів кількістю та обсягом віршованих текстів, рекомендованих 
для заучування. Орієнтовні обсяги для учнів цього віку повинні складати 8-
12 рядків тексту, кількість – 3-4 вірші на кінець навчального року. 

Досвід вивчення стану формування навичок письма у першому класі 
свідчить, що саме в цьому виді діяльності діти шестилітнього віку 
відчувають найбільші труднощі (роблять багато зайвих рухів, сильно 
напружують кисть руки), що призводить до її швидкої втомлюваності, 
відсутності точних рухів. 

У першому класі це письмо малих і великих рукописних букв, поєднання 
букв у склади та слова, списування слів і речень, невеликих текстів із 
рукописного і друкованого шрифтів, записування на слух дво-трискладових 
слів, вимова і написання яких збігаються. 

Дослідження показали, що тривалість безперервного письма шестилітніх 
першокласників на кінець навчального року має бути в межах 8-10 хвилин, 
учнів семилітнього віку – до 13 хвилин. Обов’язкові на уроках фізкультурні 
паузи, раціональна зміна видів діяльності. При збільшенні часу на письмові 
роботи знижується продуктивність праці школярів. Щоб успішно керувати 
роботою учнів і правильно визначити обсяг письмової роботи необхідно 
знати темп письма всіх учнів класу і кожного зокрема. 

Для визначення темпу письма добирається невеликий текст на 
списування. З огляду на те, скільки дитина встигла написати за призначений 
час, обчислюється темп письма за одну хвилину: враховується кількість 
написаних букв, розділових знаків (включаються також інтервали між 
словами). Одержані результати порівнюються з середніми показниками 
темпу письма всього класу. Аналізуючи дані темпу письма, бажано 
визначити низький, середній та високий його рівні. Орієнтація вчителя на 
письмо учнів високого рівня позитивно сприяє розвиткові темпу письма 
учнів інших рівнів. 

Спостереження показують, що в “середніх” учнів швидкість письма 
зростає протягом перших трьох років навчання, потім цей процес 
уповільнюється, у “сильних” учнів – тільки протягом двох років. Починаючи 
з третього року навчання, вона перебуває на одному рівні. 

Проведені дослідження дають змогу визначити орієнтовні обсяги 
письмових робіт навчального характеру, які виконуються протягом уроку (на 
кінець І і ІІ семестрів): 



 

Клас 
Обсяги письмових робіт з мови 

Рідної Другої 
І семестр ІІ семестр І семестр ІІ семестр 

1 - до 20 слів - - 
2 30 слів 45 слів 20 слів 30 слів 
3 50 слів 65 слів 40 слів 50 слів 
4 70 слів 80 слів 60 слів 70 слів 

 
Ці показники є відносними, вони залежать від індивідуальних 

психолого-фізіологічних відмінностей дітей, які є значно сильнішими і 
значущими, ніж вікові межі учнів молодшого шкільного віку. 

Темп і обсяг списування залежить від розвитку слухових і зорових 
сприймань учнів. Списування буває механічне, коли учень за один раз 
записує букву, слово або його частину, логічне, коли записується кілька слів 
логічно пов’язаних між собою, змістовне, коли за один раз учень записує ціле 
речення або логічно закінчену частину великого речення. Більшість учнів 
списує механічно, тобто по буквах або окремих словах, що призводить до 
“відривного” письма і зниження темпу роботи учнів. Систематичне 
вправляння дітей у списуванні сприяє виробленню необхідного темпу і 
ритму письма. 

З цією метою їм слід давати (не менше 2-х разів на тиждень) слухові і 
зорові диктанти з обмеженням часу експозиції і поступовим збільшенням 
обсягу речень. Неправильне дозування письмових робіт негативно 
позначається на працездатності учнів, виробленні потрібних умінь і навичок. 

Питання навчального навантаження учнів тісно пов’язане з проблемою 
працездатності і стану здоров’я школярів. Для її підтримання необхідно 
створити такі умови, які б найбільшою мірою враховували вік учнів, 
дидактико-педагогічні і санітарно-гігієнічні вимоги до організації навчально-
виховного процесу, а саме: режим навчання та розклад занять, наявність 
необхідних кімнат для роботи і відпочинку, меблі, приладдя, дидактичні 
матеріали, освітлення, температура і вологість повітря, рівень шуму в 
загальношкільних і навчальних приміщеннях. 

Зокрема, тривалість уроків для шестилітніх першокласників не повинна 
перевищувати 3,0 астрономічних годин, урок – 35 хвилин. Після кожного 
уроку обов’язковий 10-хвилинний відпочинок, який доцільно проводити в 
рухливих іграх, розвагах, на свіжому повітрі. 

Втомлюваність учнів під впливом навчального навантаження характерна 
особливо в перший місяць перебування в школі (фаза адаптації). Ця 
обставина вимагає від учителя добору такої кількості і складності завдань з 
письма, читання, математики та інших дисциплін, яку учні спроможні 
виконати за відведений час, чергування видів діяльності – слухання і 
виконання письмових робіт, читання і письма, виконання письмових завдань 
– усних видів робіт, письма і роботи з предметами, за ілюстраціями чи 
малюнками, включення цікавих ситуацій, ігор, зміни стилю спілкування і т. 



ін. Така організація навчальних занять сприяє включенню в навчальний 
процес різних аналізаторів (зір, слух), нових, не втомлених ділянок кори 
головного мозку, що дає можливість відпочити втомленим. Навчальне 
навантаження, як класне, так і домашнє треба збільшувати поступово. 

Значне розумове навантаження під час занять і необхідність протягом 
уроку підтримувати робочу позу вимагають від дітей напруження 
фізіологічних реакцій. Це вимагає проведення кількох 1-2-хвилинних 
фізкультурних хвилинок, які сприяють поновленню працездатності, 
покращенню самопочуття, попередженню порушень постави. 

Працездатність учнів початкових класів характеризується швидким 
зниженням її показників після другого уроку, що є свідченням втомлення, 
пов’язаного з навчальним навантаженням. Найменш ефективними є четверті 
уроки, що необхідно враховувати при складанні розкладу навчальних занять. 
Тому предмети, які вимагають значного розумового напруження 
(математика, мова) у розкладі слід передбачити на більш продуктивний для 
роботи час – перший та другий уроки. На останніх можна поводити уроки 
читання або предмети естетичного циклу (музика і співи, трудове навчання, 
фізичне виховання, художня праця, образотворче мистецтво), тобто такі, які 
не потребують напруженої аналітико-синтетичної роботи розуму. 

Дослідження гігієністів, а також наші спостереження за навчально-
виховним процесом показали, що зміни фізіологічних функцій організму 
дітей спостерігаються і протягом тижня. В дослідженнях В.М.Зубкова, 
О.Я.Лосєвої, С.П.Єфімова, В.С.Мухіної, Г.М.Риженко підкреслюється, що 
тижнева динаміка працездатності шестирічних школярів має ряд вікових 
відмінностей навіть у порівнянні з учнями 2-4 класів. Протягом тижня в них 
відбувається два підйоми працездатності: у вівторок і середу. В ці дні можна 
планувати більше уроків умовно “складних”, збільшити їх кількість. У четвер 
– день найбільш низької працездатності, заняття зі значним статичним 
навантаженням доцільно обмежити.  

В понеділок, день також низької працездатності учнів внаслідок 
закономірного “входження” в роботу після вихідних днів, на перші уроки 
краще планувати предмети естетичного циклу. 

Високу працездатність і сприятливий рівень фізіологічних показників 
визначають не тільки тривалість уроків, основні види діяльності, кількість 
занять, доцільно побудований розклад, а й своєчасні і достатні за часом 
організація фізкультурних пауз, відпочинку (бажано в русі) на перервах і 
після навчального дня, перебування на свіжому повітря, тривалість сну, 
харчування. 
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