
А

К

Т

Я

М

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш К О Л А

Підручник для 2 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів  
з навчанням українською мовою  
(у 2-х частинах)

Демонстраційна версія + методичні поради

Підручник дає дієві інструменти для
 виховання в учнів мотивації до читання та прагнення вдосконалювати своє мовлення
 формування вмінь опрацьовувати тексти різних видів
 розвитку здатності спостерігати за мовними явищами, експериментувати зі звуками, словами, фразами

УКРАЇНСЬКА МОВА 
та читАННя

Г. А. Іваниця
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Способи 
пізнання

30

Підручник містить завдання, які передбачають залучення дітей до живої 
мовленнєвої практики, до активного безпосереднього та опосередкованого 
спілкування. Система вправ на компетентнісній основі, «супровід» казкових 
героїв Сонцезайчика та Краплинки, завдання з емоційним підсиленням 
сприяють вихованню стійкої мотивації до пізнання рідної мови та читання. 
Мовні ігри та дослідницькі завдання розвивають здатність спостерігати 
за мовними явищами, експериментувати з мовними одиницями.

Ілюстрація до теми 
місяця, навколо якої 

відбувається колективне 
обговорення — 

фасилітативна дискусія. 
Дискусія сприяє формуванню 

навички ретельного 
спостереження й рефлексії, 

на яких ґрунтуються 
аспекти візуальної 

грамотності, комунікативної 
та мовленнєвої 

компетентностей

Ставлячи запитання за малюнками,  
фасилітатор підводить учасників  

до теми обговорення

Тема місяця — основа 
для побудови діалогу, 

групування текстів 
відповідної тематичної 

спрямованості,  
на основі якої відбувається 

сприйняття та усвідомлення 
інформації про мову 

і мовлення, інформаційне 
та емоційне збагачення 
сприймання, мислення,  

почуттів дитини
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Монологічне та діалогічне мовлення

Мовлення — це процес використання людиною мови 
для спілкування. Мовлення буває усне та писемне.

Прочитайте і відгадайте загадку. Поспілкуйтесь на тему 
«Жовтень».

***
Кличуть нас поля й сади,
Там осені смачні плоди.
На деревах листя жовте.
Це надходить місяць ...

Монологічне мовлення — зв’язне мовлення однієї особи.

Діалогічне мовлення — мовленнєва взаємодія двох або 
більше учасників.

Поміркуй над назвою тексту. Прочитай текст. Коротко пе-
рекажи осінню пригоду. 

Осіння пригода
Алінка навіть не помітила, що вона без шапки. Авжеж, 

бо зараз жовтень. Ідеш вранці до школи — холоднеча, а по-
вертаєшся — сонечко світить, тепленько. Тільки вдома отями-
лась! Мабуть, забула її в лісопарку, де вони з Сашком зби-
рали запашні осінні яблука.

— Ну що ж, — сказала вона 
до свого песика Фікуса. — Виру-
шаємо на пошуки.

На вулиці песик одразу потяг-
нув дівчинку через дорогу.

— Стій, Фікусе! Тут переходи-
ти небезпечно. Бачиш білі смужки 
на асфальті — зебру? То пішохід-
ний перехід. І світло на світлофорі 
для пішоходів якраз зелене. Нам 
туди!

31

Умовні позначки:

QR-коди для прямого 
доступу до широкого 
кола дібраних за темою 
медіатекстів. Дозволяють 
розвивати навички пошуку 
інформації та  її критичного 
сприйняття

Мовна тема  
реалізує змістову лінію  
«Досліджуємо мовлення»

Зміст мовної теми, 
ключова інформація для 
дослідження мови і мовлення

Тексти для читання 
та творчого опрацювання 
є  інструментом реалізації 
змістових ліній  
«Взаємодіємо усно», 
«Читаємо»,  
«Взаємодіємо письмово», 
«Досліджуємо медіа»

Ілюстрації — сприйняття 
та осмислення простих візуальних 
медіатекстів

Слухаю, обмірковую, 
читаю, розумію

Читаю, працюю 
з текстом

Виконую дослідницьке 
завдання

Розказую та пишу
Працюємо творчо 
в парі або групі

Прочитай! 
Твої відчуття?! 
Поспілкуймося…
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Важливо вміти точно вживати слова, використовувати 
звертання. Бути ввічливими!

Увічливість — це шанобливе спілкування з людьми.

Гра «Будь уважним!»

Поспостерігай! Прокоментуй! Виконай!

• Пригадай і запиши слова, які допомагають вітатися, про-
щатися, дякувати, перепрошувати.

• Презентуй правила спілкування.

У школі       У родині      У транспорті    З друзями 

Гра-дослідження

Досліди! Від завдання до висновку прийди! 

Що таке звертання?

Прочитайте репліки з українських народних казок. Під 
час читання вимовляйте з більшою силою голосу ви-
ділені слова. Якими розділовими знаками виділяють 
слово, що називає того, до кого звертаються?

«Ой, котику, братику! Несе мене лиска по каменю 
мосту…»

«От, бабусю, піди в хижку та назмітай у засіку 
борошна…»

«Ну, тепер ти, Вернидубе, зоставайся, а ми пі демо...»

Звертання — це слово або сполучення слів, що називає 
того, до кого звертаються. У реченні воно завжди виділя-
ється комами.

Галина Малик «Королівство Ану» (с. 83—84)

9

Система вправ 
на компетентнісній 

основі:
вправа «1, 2, 3, 4, 5!»,  

розвага «Букви 
називай, звуки 

позначай!», ігри 
«Витівниця стрілочка», 

«Будь уважним!»,  
гра-дослідження, 
логічне завдання 

«Порушена 
послідовність»,  

вправа «Словник-
помічник»

Гра-дослідження 
Сонцезайчика 

і Краплинки:
спостереження 

за мовними 
одиницями 

та явищами, розвиток 
самостійного творчого 

мислення, навичок 
дослідницької 

роботи, здатності 
встановлювати 

причинно-наслідкові 
зв’язки, доходити 

висновків

Завдання для роботи з «Хрестоматією 
сучасної української дитячої літератури 

для читання в 1, 2 класах», рекомендованою 
Міністерством освіти і науки України. 

Залучення учнів до читацької діяльності. 
Під час читання учні розвивають уміння  

сприймати та аналізувати текст, оцінювати 
прочитане та перетворювати інформацію,  

уявляти, мислити творчо.
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Календарний план  
(I півріччя)

№ Зміст уроку Дата Примітки

ТЕМА: Зміни / Мова. Мовлення

Мова. Усне і писемне мовлення. Одиниці мови: текст, речення, слово

1 Мовний експеримент: міркувати — говорити — читати — писати

2
Мова — найважливіший засіб порозуміння між людьми. Мовлення — 
це спілкування людей за допомогою мови. Розповідати, запитувати, 
обмінюватись думками, висловлювати почуття можна усно і письмово

3
Усне мовлення (висловлювання) ми сприймаємо на слух, а писемне 
(тексти) — зором. Абзац — частина тексту від одного відступу 
до іншого, речення якої пов’язані за змістом

4
Важливо вміти читати і писати, дотримуючись мовних норм, точно 
вживати слова, використовувати звертання. Бути ввічливими!

5
Книга як джерело знань. Мета читання (розважитися, отримати 
інформацію). Назва книжки. Елементи книжки: обкладинка, титульна 
сторінка, ілюстрації

6
Текст — об’єднані за змістом у логічній послідовності речення. До тексту 
можна дібрати заголовок

7
Діалог — ланцюжок послідовних висловлювань. Під час діалогу 
співрозмовники обмінюються репліками

8
Будова тексту: початок (зачин), основна частина і кінцівка. Кожна 
частина починається з нового абзацу

9
Речення — це одне чи кілька слів, що виражають завершену думку. 
Усі слова в реченні пов’язані між собою. За метою висловлення всі 
речення діляться на розповідні, питальні, спонукальні

10
Окличним називається речення, яке виражає сильне почуття або заклик. 
У кінці окличного речення ставиться знак оклику (!)

11
Слово — одиниця мови, що складається зі звуків і має значення. Слова 
називають предмети та позначають ознаки, дії, відношення, стани цих 
предметів

12
Кожна мова має свій словник, що постійно розвивається. У мові 
з’являються слова на позначення нових понять, а інші слова виходять 
з ужитку

Одиниці мови: звук, буква, склад. Український алфавіт. Уживання великої та малої літери

13
Мовні звуки — це звуки, які утворює людина за допомогою 
артикуляційного апарату

14
Алфавіт — це розміщені в певному порядку букви, що передають 
на письмі звуки мови. Знання алфавіту допомагає швидко знаходити 
потрібні слова в словниках, енциклопедіях тощо

15
Імена, по батькові та прізвища людей, клички тварин та назви країн, 
міст, сіл, річок, гір, морів пишуться з великої літери

16
Склад — частина слова, що вимовляється одним поштовхом повітря. 
У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків

Голосні та приголосні звуки, позначення їх буквами

17
В українській мові 6 голосних звуків. На письмі ці голосні звуки 
позначаються 10 буквами

18 Наголос — це виділення голосом у слові голосного звука і складу
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№ Зміст уроку Дата Примітки

19

Приголосні звуки, позначення їх буквами. Дзвінкі і глухі приголосні. 
В українській мові в кінці слів і складів дзвінкі приголосні вимовляються 
дзвінко. Скоромовки — це жартівливі вислови для швидкої вимови, що 
допомагають розвивати виразне мовлення

20
Інколи при вимові парні звуки потребують перевірки іншим словом. 
Писати потрібно ту букву, яка позначає приголосний перед голосним

21
М’якість попередніх приголосних звуків на письмі позначають: 
буква ь — «знак м’якшення» та букви і, я, ю, є

22
Букви й та ь під час переносу не можна відривати від попередньої 
букви. Буквосполучення йо при переносі не можна розривати

23
М’який подовжений приголосний один звук на письмі позначають дві 
однакові букви: знання (зна-ння, знан-ня)

24

Апостроф — знак (’), який уживається на письмі для позначення 
роздільної вимови приголосного твердого звука перед [й]. При переносі 
слів апостроф не відокремлюється від попередньої букви: комп’ютер, 
подві-р’я, бур’-ян

25 Одна буква щ завжди позначає два звуки [шч]!

26
При переносі буквосполученням «дж», «дз» розривати не можна! 
Важливо правильно артикулювати слова зі звуками [ф] та [хв]

ТЕМА: Способи пізнання / Монологічне та діалогічне мовлення

Монологічне та діалогічне мовлення

27
Монологічне мовлення — зв’язне мовлення однієї особи з метою 
повідомлення про які-небудь факти. Текст. Структура тексту. 
Встановлення зв’язку між реченнями в тексті

28
Монологічне мовлення — зв’язне мовлення однієї особи з метою 
повідомлення про які-небудь факти.

29
Діалогічне мовлення — мовленнєва взаємодія двох або більше 
учасників

30
Усне мовлення супроводжується інтонацією, мімікою, жестами, позами, 
діями. Це — несловесний складник висловлювання

31
У писемному мовлені емоції можуть передавати за допомогою 
розділових знаків, емотиконів

32
Висловлювання розрізняють залежно від поставленої мети: повідомити 
чи розповісти, описати ознаки, довести чи пояснити твердження

Текст-розповідь. Текст-опис. Текст-міркування

33
Текст-розповідь — це повідомлення про якісь послідовні події, що 
розгортаються в часі

34
Зміна послідовності подій в тексті-розповіді зруйнує текст або утворить 
інший текст-розповідь

35
Текст-опис — це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета 
чи явища

36 Зміна послідовності фрагментів у тексті-описі не зруйнує зміст тексту

37
Текст-міркування — це текст, у якому автор висловлює думку, а потім 
її доводить

38
Легенди і перекази — жанри усної народної творчості. В легендах 
переважає неймовірне, фантастичне, незвичайне в поєднанні 
з реальним
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№ Зміст уроку Дата Примітки

Монолог. Діалог. Оформлення на письмі. Види інформації. Перетворення інформації

39
Діалог — зв’язне висловлення двох чи декількох співрозмовників, коли 
кожен виступає і мовцем, і слухачем

40
Монолог — зв’язне висловлення однієї особи, що звертається 
до аудиторії, розрахований на слухача 

41 Зв’язок між заголовком і змістом тексту. Автор і оповідач

42 Персонажі (вчинки, мотиви поведінки, думки, емоції)

ТЕМА: Територія / Слово. Значення слова. Форма слова

Слово. Значення слова. Форма слова

43
Слово є однією з основних одиниць мови. Слово озвучуємо і пишемо, 
кожне слово має значення

44
Слово дає найменування для всіх пізнаних людиною предметів, явищ, 
відношень, для вираження людиною почуттів, емоційних реакцій

45
Значення слова — це відображення в слові певного явища дійсності 
(предмета, якості, відношення, дії)

46
Українська мова складається зі слів, створених нашими предками, і слів, 
запозичених із мов інших народів

47
Властивість слова означати предмети, ознаки, дії, відношення, стани, 
кількість цих предметів називається лексичним значенням слова

48
Службові слова виражають своє значення лише разом із повнозначними 
словами в побудові словосполучень і речень

49
Слова в реченні, до яких не можна поставити питання, — це службові 
слова. Вони служать для звязку слів у реченні чи висловлюванні

50
Писемність — це система знаків для передавання інформації. Українська 
абетка може бути представлена в різних формах

Слова, близькі та протилежні за лексичним значенням. Споріднені слова

51
Є слова, які мають різне звучання, але тотожні або близькі за лексичним 
значенням. Їх називають синонімами

52
Споріднені слова мають спільну (однакову) частину за звучаням 
і змістом. Вони утворені одне від одного й не є синонімами

53
Є слова, у яких спільна частина звучить однаково, але вказує на різне 
значення: вода (рідина); водити (дія)

54
Прізвище, ім’я, по батькові людей, клички тварин і деякі географічні 
назви (назви міст, сіл, вулиць, річок) пишуться з великої букви

55
Загальні назви — слова, що називають багато предметів (люди, тварини, 
місто, село, вулиця, річка, гора). Такі слова пишуться з маленької букви

56 Є слова з протилежним значенням, що означають предмети, ознаки, дії

Однозначні й багатозначні слова в прямому чи переносному значенні. Однозвучні слова

57
Кожне слово, що вживається в мові, може мати одне (однозначні) або 
кілька лексичних значень (багатозначні)

58
Кожне переносне значення багатозначного слова обов’язково пов’язане 
з його первинним значенням (подібність визначень)

59
В українській мові є слова, які збігаються у звучанні (однаково звучать), 
але мають різне лексичне значення



IV

№ Зміст уроку Дата Примітки

ТЕМА: Спільнота / Слово. Лексичне значення слова. Загальне поняття про частини мови

Слово. Лексичне значення слова. Загальне поняття про частини мови

60
Слово — одна з основних одиниць мови. Зі слів складаються 
словосполучення і речення

61
Кожне слово є мовним знаком: воно має значення, закріплене за ним 
у мовній практиці народу

62
Слово  дає найменування для всіх пізнаних людиною предметів і явищ, 
відношень і залежностей, для вираження людиною почуттів, емоційних 
реакцій і волевиявлень

63
Слово — це смислова одиниця, яка вільно відтворюється в мовленні 
для побудови висловлення. Слова однозначні й багатозначні. Синоніми. 
Антоніми

64
Лексичне значення слова — це його внутрішнє значення, зміст, 
закріплений досвідом народу

65
Смислорозрізнювальна роль звуків. Наголос. Смислорозрізнювальна 
роль наголосу. Форми слова

66
У лексичному значенні слова виражається зв’язок звукового комплексу 
з поняттям про певний предмет, явище реальної дійсності

67 Слова я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони, їх використання в мові

68
Робота з формами того самого слова. Утворення форм слова 
з використанням опорних слів

Слова, які означають назву предмета (іменники)

69
В українській мові є слова, які означають назву предмета. Предметом 
називається усе те, до чого можна поставити запитання: хто це? що це?

70 Слова, що є назвами істот (людей, тварин), відповідають на питання хто?

71
Слова, що є назвами неістот (інші предмети), відповідають на питання 
що?

72
Слова — назви багатьох предметів — це загальні назви (пишуться 
з малої літери). Власні назви (прізвища, імена, по батькові, клички 
тварин, географічні назви) пишуться з великої літери.

73
Слова — назви предметів є чоловічого (мій, він), жіночого (моя, вона) 
і середнього (моє, воно) роду.

74
У слів — назв предметів є форми однини (слово називає один предмет) 
та форми множини (слово називає багато предметів, більше ніж один)

Слова, які вказують на ознаку предмета (прикметники)

75
В українській мові є слова, які позначають ознаку предмета. До них 
ставимо запитання який? яка? яке? які?

76
Слово-ознака змінює форму відповідно до того, називає ознаку одного 
(однина — який? яка? яке?) чи багатьох предметів (множина — який?)

77
Слова-назви ознак. Синоніми, антоніми. Пряме та переносне значення 
слова

78
Використання інтонації для того, щоб посилити наші слова і думки 
і краще їх передати іншим

79 Читаючи казку, ми отримуємо інформацію чи розважаємося?

80
Знайомство з народними іграми та забавами, які існували раніше 
в місцевому регіоні
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Усне мовлення супроводжується інтонацією, мімікою, 
 жестами. У писемному мовлені емоції передають за до-
помогою розділових знаків, емотиконів.

Логічне завдання «Порушена послідовність»

Поміркуй! Порушену послідовність вибудуй.

Чи відповідає послідовність смайликів емоціям Алінки? 

Вправа «1, 2, 3, 4, 5!»

Потрудись! Виконай послідовно творчі завдання.

1. Поміркуй! Яку інформацію допомагають зрозуміти під-
креслені в тексті «Осіння пригода» слова? 

2. Знайди і прочитай діалог між дівчинкою і хлопчиком.
3. Знайди і прочитай монолог дівчинки про необхідність 

дотримуватися правил дорожнього руху.
4. Спиши останній абзац тексту «Осіння пригода». Пояс-

ни правопис виділеного слова
5. Перекажи пригоду від імені шапки в такій послідовно-

сті: «Як я зникла? Як мене шукали? Як мене знайшли?»

Складіть прислів’я та поясніть їхні значення.

Яблуко від яблуні

недалеко падає.

такі й яблучка.

яблуку впасти ніде.

саме себе хвалить.Яка яблунька,

Так тісно, що

Рум’яне яблуко

31

Логічне завдання 
«Порушена 
послідовність»:
встановлення логічної 
послідовності подій 
або дій, переказ подій 
у тексті

Розвиток логічного мислення.
Розпізнавання емоцій, використання вербальних 
і невербальних засобів для передання емоцій та настрою

Вправа «1, 2, 3, 4, 5!»:
послідовне виконання 
завдань; сприйняття 
та розпізнавання 
діалогічного 
і монологічного 
мовлення; переказ 
подій у тексті; розвиток 
парвописних умінь

Ознайомлення з малими фольклорними 
формами (загадки, скоромовки, прислів’я, 
приказки)

Побудова речень, висловлень
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32

Прочитайте вірш в особах. Пригадайте правила 
гостинності. Прокоментуйте поведінку господаря. 
Продовжте діалог їжаків.

Спиши вірш. У перших двох реченнях підкресли 
головні слова. У реченні зі звертанням поясни 
розділові знаки. У виділених словах назви звуки.

Микола Сингаївський

ГОСТИНИ У ЇЖАКА

Прийшов їжак до їжака 
 у гості погуляти.
Господар просить всі голки 
 йому порахувати.
— Цю справу, брате, доручу 
 я лиш тобі одному.
— Спасибі, — щиро мовив гість, — 
 та я спішу додому…

сп
о

ст
е

р
е

ж
е

н
н

я

подорожі

дослідження

музеї

сп
ілкуван

н
я

книги

органи чуття

ґа
джети

подорожі

музеї

книги

ґа
джети

Способи 
пізнання

сп
ілкуван

н
я

34

Припущення: отриманою інформацією 
можна обмінятися через повідомлення 
усно чи письмово.

Попрацюйте за алгоритмом протягом місяця і ство-
ріть мапу на задану тему. Доведіть, що припущення 
правильне. 

Мовний експеримент:
ІНФОРМАЦІЯ  —  ВИСЛОВЛЮВАННЯ  —  ТЕКСТ

1. 
Обміркуй

3. 
Занотуй

6. 
Обговорюй

9. 
Оформи 
плакат

5. 
Читай, 

спілкуйся

10. 
Презентуй!

8. 
Підготуй 
виступ

2. 
Досліди

4. 
Виконай 
завдання

7. 
Доповнюй

Інтегрований 
навчальний 

посібник 
«Українська мова 

та читання. 2 клас» 
серії «Малюю — 
пишу — читаю» 

входить до навчально-
методичного 

комплекту підручника

Сприяє формуванню 
комунікативної 
компетентності 
молодших школярів, 
розвитку базових 
правописних умінь, 
уяви та творчого 
мислення
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Інтернет-
підтримкаІнтернет-
підтримка

УКРАЇНСЬКА МОВА
та ЧИТАННЯ

2

2 клас

Частина 2Ч. 2

Г. А. Іваниця
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Інтернет-
підтримкаІнтернет-
підтримка

УКРАЇНСЬКА МОВА
та ЧИТАННЯ

ДО ПІДРУЧНИКА «УКРАЇНСЬКА МОВА. 2 КЛАС 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ»

Г. А. Іваниці

Тематично-дидактичний 
навігатор

Г. А. Іваниця

Г. А. Іваниця

Інтегрований навчальний посібник для формування 
комунікативної компетентності молодших школярів

УКРАЇНСЬКА МОВА 
та ЧИТАННЯ

МАЛЮЮ
ПИШУ

ЧИТАЮ

ЧАСТИНА 1

2 клас

Інтернет-
підтримка

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш К О Л А

Г. А. Іваниця

МАЛЮЮ
ПИШУ

ЧИТАЮ

ЧАСТИНА 2

Інтегрований навчальний посібник для формування 
комунікативної компетентності молодших школярів

УКРАЇНСЬКА МОВА 
та ЧИТАННЯ

2 клас

Інтернет-
підтримка

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш К О Л А

А

К

Т

Я

М

Інтернет-
підтримкаІнтернет-
підтримка

2

Частина 1Ч. 1

2 клас

УКРАЇНСЬКА МОВА
та ЧИТАННЯ

Г. А. Іваниця

У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А
 М

О
В

А
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а 
Ч

И
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А
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Н
Я

Г. А. Іваниця.  
Українська мова 
та читання.  
Підручник для 2 класу  
закладів загальної 
середньої освіти 
(у 2-х частинах)

Г. А. Іваниця.  
Українська мова та читання. 2 клас.  
Тематично-дидактичний навігатор 
до підручника

Посібник для вчителя, що дозволяє 
спланувати освітній процес, інтегруючи 
матеріал кількох освітніх галузей для 
формування означених у Державному 
стандарті обов’язкових результатів 
навчання та компетентностей

Г. А. Іваниця.  
Українська мова 
та читання. 2 клас. 
Інтегрований навчальний 
посібник для формування 
комунікативної 
компетентності  
молодших школярів.  
(Серія «Малюю — пишу — 
читаю»)

Складові навчально-методичного комплекту



НМК складено за «Типовою освітньою програмою  
для закладів загальної середньої освіти. 1—2 класи»,  

розробленою авторським колективом на чолі з Р. Б. Шияном

Галина Афанасіївна ІВАНиця — кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри практичної психології та розвитку особистос-
ті, проректор з науково-педагогічної та навчально-методичної 
роботи Комунального вищого навчального закладу «Вінницька 
академія неперервної освіти».

Автор підручника для 1 класу «Українська мова. Буквар» (2018), 
інтегрованого навчального посібника «Українська мова. 1 клас» 
(серія «Малюю — пишу — читаю», 2018) та багатьох інших 
видань, що здобули заслужену популярність серед учителів 
та учнів. У своїх посібниках Галина Афанасіївна використовує 
власний 20-річний педагогічний досвід і впроваджує новітні 
технології та методики світової спільноти.

Автор НМК «Українська мова. 2 клас»

Відгуки вчителів та методистів на підручник Г. А. Іваниці

У підручнику Г. А. Іваниці запропоновано сучасні методи навчання, спрямовані на застосу-
вання учнями життєвого досвіду, проведення дослідницької та пошукової діяльності, роз-
виток навичок критичного мислення та навичок вирішення проблемних питань.

Гальчевська Наталя Анатоліївна, методист відділу початкової освіти  
КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти»

Під час навчання за цим підручником забезпечуються передумови для формування кому-
нікативної компетентності учнів. Підручник дає широкі можливості для організації само-
стійної діяльності школярів.

Безпрозванна Тетяна Сергіївна, вчитель початкових класів  
Агрономічненської СЗШ І—ІІІ ступенів Вінницького району

Долучайтеся 
до обговорення 
в групі «Методист»

У поєднанні з якісним ілюстративним матеріалом, який вдало доповнює загальну концепцію, 
навчальний контент підручника дозволяє досягти головної мети — сформувати здатність 
вільно володіти українською мовою та спілкуватися нею.

Вишневська Світлана Миколаївна, вчитель початкових класів  
ЗОШ І—ІІІ ступенів с. м. т. Сутиски Тиврівського району


