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Підручник від перших тренерів НУШ:

  сприяє формуванню вдумливих читачів 
на основі вироблення навичок роботи 
з різними типами текстів

  стимулює розвиток критичного та 
креативного мислення, емоційного інтелекту

  сприяє розумінню і ґрунтовному засвоєнню 
мовних понять

Демоверсія підручника +  
орієнтовний календарно-

тематичний план



2

НМК складено за 
Типовою освітньою 
програмою початкової 
освіти, розробленою 
під керівництвом Р. Б. Шияна.
Підручник створений 
відповідно до чинного 
Державного стандарту 
початкової освіти, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України 
від 21.02.2018 р. № 87, 
з метою реалізації концепції 
Нової української школи. 

  Підручник є інтегрованим, реалізує компетентнісний та діяльнісний підходи до організації  
навчально-виховного процесу.

  Підручник забезпечує розвиток навичок ХХІ століття: критичне й креативне мислення,  
емоційний інтелект, навички взаємодії та співпраці, розв’язування міжпредметних проблем. 
Матеріал підручника дібрано таким чином, щоб сприяти формуванню предметних, міжпредметних 
та ключових компетентностей. 

  Підручник реалізує принцип дитиноцентризму, який є ключовим для Нової української школи. 
Навчальний матеріал підручника дібрано з урахуванням запитів сучасних дітей, їх життєвого 
досвіду, захоплень та уподобань. 

  У підручнику вперше будуть оприлюднені оповідання сучасного українського письменника 
Кузька Кузякіна (Дмитра Кузьменка) про сучасних дітей.

Умовні позначення 
висвітлюють види 
діяльності з реалізації 
змістових ліній програми 
та формування 
компетентностей  
і навичок ХХІ століття

«УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ»  
підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти 

у 2-х частинах
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Стимулюємо учнів 
до висловлення власної 
думки та розуміння  
думок інших

Вчимося доброзичливому 
спілкуванню з людьми 
в різних життєвих 
ситуаціях

Вчимося правильно писати 
ввічливі слова та використовувати 
їх в усному та писемному 
мовленні

Розвиваємо мовлення.  
Мандруємо школою майбутнього. 
Створюємо історію на основі 
малюнка зі словами-виносками

Експериментуємо з текстами 
прозовими і поетичними 
(змінюємо кінцівку,  
місце або час подій,  
вводимо інших персонажів 
тощо) 

Створюємо діалоги, 
фантазуємо, розвиваємо 
креативне мислення
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Вчимося визначати поняття 
та пояснювати його сутність 
на основі прикладів з життя

Формуємо навички 
самостійної роботи 
за алгоритмом 
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Вчимося редагувати тексти.
Формуємо ставлення до помилки 
як шансу поглибити власні знання 
та розвивати мовлення

Вчимося знаходити помилки 
в словах та їх виправляти, 
користуючись різними словниками
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Формуємо 
вдумливих 
читачів та вчимо 
практичних 
навичок аналізу 
й інтерпретації 
текстів

Вчимося читати 
в особах, бути 
артистами 
в розігруванні 
міні-вистав, 
створювати 
діалоги за 
аналогією

Використовуємо 
сучасні методики 
навчання: 
«лінію часу» для 
встановлення 
перебігу подій 
у тексті та 
його переказу, 
визначення 
абзаців на 
основі розуміння 
мікротем та 
готуємося до 
складання плану 
тексту
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Вчимося сприймати та аналізувати  візуальну 
інформацію. Формулюємо усне висловлювання, 
користуючись схемою. Вчимося створювати 
прості медіапродукти

Змістова лінія «Взаємодіємо письмово»
Використовуємо та створюємо алгоритми 
для створення різних видів повідомлень 
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Готуємося до моніторингу 
читацької грамотності.  
Читаємо та аналізуємо  
різні види текстів: художні, 
пізнавальні, інформаційні.
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№ 
з/п Тема уроку Дата Примітки

Розділ 1. Мова і мовлення
Я вивчаю українську мову 
Я у школі. Розвиток мовлення:  
«Школа майбутнього» 
Вивчаємо мову.  
Книга — кращий друг
Мова і мовлення 
Усне мовлення.  
Усна народна творчість
Письмо як засіб спілкування
Письмо як засіб спілкування
Письмо як засіб спілкування.  
Пишемо листа
Монолог і діалог 
Діалог. Українська народна казка 
Діалог. Українська народна пісня 
Повторюємо. Слово 
Повторюємо. Речення 
Повторюємо. Текст 

Розділ 2. Звуки і букви
Звуки. Казки народів світу 
Звуки і букви. Абетка 
Абетка. Словники
Казки народні та авторські 
Голосні звуки.  
Позначення їх буквами 
Казки народні та авторські. Абзац
Позначення м’якості приголосних 
знаком м’якшення ь
Перенос слів з ь і ьо
Вірш. Рима 
Перенос слів з й і йо 
Дзвінкі та глухі приголосні звуки
Дзвінкі та глухі приголосні звуки
Перенос слів зі збігом приголосних. 
Вірш
Головна думка 
Звуки [дж], [дз], [дз′].  
Перенос слів зі сполученнями 
букв дж, дз

Орієнтовний календарно-тематичний план з української мови та читання для 2 класу 
за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, 

до підручника «Українська мова та читання» для 2 класу  
(автори Большакова І. О., Пристінська М. С.)

І семестр — 75 годин, 5 годин на тиждень
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№ 
з/п Тема уроку Дата Примітки

Осінь. Дощова сторінка
М’який подовжений  
приголосний звук
М’який подовжений приголосний 
звук. Перенос слів 
Оповідання. Заголовок 
Апостроф 
Апостроф. Перенос слів .
Апостроф. Перенос слів 
Оповідання. Заголовок 

Розділ 3. Слово. Значення слова
Слово. Лексичне значення слова
Вірші-небилиці. Правда і вигадка
Слова з прямим і переносним 
значенням
Слова однозначні й багатозначні
Омоніми
Багатозначні слова і омоніми .
Слова, близькі за значенням
Слова, протилежні за значенням

Розділ 4. Будова слова
Будова слова. Закінчення. Основа 
Будова слова. Закінчення. Основа 
Будова слова. Корінь. Споріднені слова 
Будова слова. Корінь. Споріднені слова 
Будова слова. Корінь. Споріднені слова 
Форма слова і споріднені слова 
Форма слова. Слова-помічники.  
Їх роль у реченні

Розділ 5. Слово
Слова — назвипредметів
Слова — назвипредметів
Слова — назвипредметів.  
Однина — множина
Велика буква в прізвищах, іменах,  
по-батькові
Велика буква в прізвищах, іменах,  
по-батькові. Давні імена
Велика буква в прізвищах, іменах,  
по-батькові
Велика буква у кличках тварин
Велика буква у кличках тварин
Велика буква в назвах країн, міст, сіл, 
річок
Велика буква у назвах вулиць
Зима. Сніжна сторінка
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Витяги з експертних висновків на проект підручника
«Українська мова. Буквар» для 1 класу

закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)
(автори І. О. Большакова, М. С. Пристінська)

<...> Даний підручник для початкової школи допомагає моделювати цілісний  
процес навчання, повноцінно реалізувати мотиваційну, інформаційну,  
діяльнісну, розвивальну, загальнокультурну, виховну, коригуючу  
(закріплення та самоконтролю) функції. <...>

<...> Матеріал яскравий, емоційний, захопливий, який забезпечує не лише  
загальноосвітній, а й виховний, гуманізуючий вплив на дитину. <...>

<...> Самооцінна функція підручника, використання його на уроці і в позаурочний час стимулює 
інтерес до самостійного навчання, самоосвіти, пробуджує в учнів потребу в розвитку пізнавальних, 
інтелектуальних здібностей, позитивної мотивації до навчання. <...>

<...> Підручник враховує основний принцип розвивального навчання: принцип мотивації, що 
реалізується в підручнику через використання текстів на актуальні для учнів теми, різноманітних форм 
роботи, цікавих і посильних завдань. <...>

<...> Приведено багато завдань, які спрямовані на активізацію емоційної сфери учня, на формування 
та розвиток емоційного інтелекту, усвідомлення власних емоцій та вміння управляти ними. <...>

<...> Підручник компетентнісно орієнтований, покликаний задовольнити потреби учня, створити умови 
для того, щоб кожен учень розвивався відповідно до своїх нахилів, уподобань і можливостей, сформувати 
здатність критично мислити, а також формує рефлексивний досвід за змістом прочитаного. <...>

Старший викладач кафедри психолого-педагогічної  
та корекційної освіти ООІУВ, кандидат психологічних наук      Варе І. С.

<...> Цінністю проекту підручника є використання інноваційних завдань, що забезпечують активну 
взаємодію усіх учасників освітнього процесу, сприяють розвитку критичного мислення через 
формування уміння аналізувати інформацію, оцінювати власні думки і думки інших, формулювати 
самостійні судження. <...>

<...> У проекті підручника подано ігрові завдання, які мотивують молодших школярів до спілкування 
українською мовою. <...>

<...> Реалізацію ціннісного компонента в процесі формування соціальної поведінки особистості 
визначає значна кількість сучасних ілюстрацій, текстів, використаних у рукописі проекту підручника, 
які мають високий потенціал щодо позитивного впливу на формування в учнів загальнолюдських 
цінностей, національної самосвідомості, громадянської позиції, поглядів, переконань та життєвих 
пріоритетів молодших школярів. <...>

<...> Зміст навчального матеріалу проекту підручника спрямовано на розвиток пізнавального інтересу 
та творчих здібностей учнів. <...>

<...> Українознавчий аспект змістового наповнення проекту підручника спрямований на виховання 
любові і поваги до України, українського народу, йогомови, державних, національних, родинних 
цінностей, толерантного ставлення до кожної людини незалежно від її статті, етнічної, релігійної, 
культурної приналежності. <...>

Доцент кафедри філології та методики початкової освіти,  
кандидат педагогічних наук 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки    Вітюк В. В. 

<...> Підручник поєднує як традиційні дидактичні функції, так і нові: мотиваційну, інформативну функцію 
розвитку пізнавальної діяльності в інформаційному просторі, розвитку ключових компетентностей.<...>

Учитель початкових класів 
Фастівецького закладу ЗСО І-ІІІ ст.  
с. Фастівець Фастівського району Київської області     Кокудак О. М.
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БОЛЬШАКОВА Інна Олексіївна,  
методист НВК «Новопечерська школа», сертифікований тренер 
Міжнародного проекту «Читання і письмо для розвитку критичного 
мислення», тренер курсу «Розвиток критичного мислення» 
громадської спілки «Освіторія», співавтор програми та тренер літньої 
школи для вчителів «Start up #ВЧИТЕЛІВАЖЛИВІ». Тренер НУШ. 
Співавтор підручників і посібників для 1 та 2 класів НУШ

ПРИСТІНСЬКА Марина Сергіївна,  
заступник директора з навчально-виховної роботи, керівник  
початкової школи НВК «Новопечерська школа», співавтор програми  
та тренер літньої школи для вчителів «Start up #ВЧИТЕЛІВАЖЛИВІ». 
Тренер НУШ. Учитель-методист з професійним стажем 24 роки. 
Учитель-експерт Microsoft, автор педагогічних публікацій, співавтор 
навчальних та дидактичних посібників. Співавтор підручників 
і посібників для 1 та 2 класів НУШ

Автори НМК «Українська мова та читання. 2 клас»

Навчально-методичний комплект
 Підручник (у 2 частинах)
 Робочий зошит (у 2 частинах)
  Методичний посібник для вчителя  

+ календарно-тематичний план

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника  

для безкоштовного завантаження
 Додаткова інформація

Методична онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЧИТАННЯ 2
КЛАС

Долучайтеся до обговорення в групі:  

#ХОЧУВЧИТИСЬ@Навчання грамоти «Ранок». Пілот


