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АПРОБОВАНО

в пілотних школах

Особливості підручника:
•	формування ключових, 
комунікативних та читацьких 
компетентностей
•	міжпредметна інтеграція
•	наповнення інформацією 
українознавчого характеру
•	оптимальна система 
тренувальних, творчих, 
пізнавальних та дослідницьких 
завдань



Умовні позначення:

 — послухай

 — прочитай

 — розкажи

 — спиши

 — робота в парі або у групі

НМК складено  за «Типовою освітньою програмою для закладів загальної  середньої 
освіти. 1-2 класи», розробленою творчою групою Інституту педагогіки НАПН України 
на чолі з О. Я. Савченко.

Підручник створений відповідно до чинного Державного стандарту початкової освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 р. № 87. 

Побудований з метою реалізації Концепції Нової української школи. За своїми цілями 
і змістом є інтегрованим і пропедевтичним.

Матеріал підручника забезпечить формування у другокласників ключових, предметних 
і міжпредметних компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, критично 
мислити, здатність логічно міркувати, готовність розв’язувати проблеми 
із застосовуванням досвіду навчальної діяльності.

Для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, учителів, методистів і батьків.

Підручник містить 
комплекси вправ 
і завдань до текстів.

Підручник  чітко структурований:
Послідовне розташування тем.
Рівномірність розподілу матеріа-
лу від простого до складного.

Наявність різних видів діяль-
ності, що сприяють розвитку  
умінь та навичок другоклас-
ників.

За допомогою технічних засобів полегшення 
користування підручником учні отримують вказівки 
для роботи, їм пропонують театралізувати, 
дослідити медіа, прочитати тощо.
Доцільне чергування різних видів діяльності 
сприяє активізації пізнавальної діяльності.
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Мова викладу змісту  підручника 
виважена, точна, проста і зрозуміла 
для  учнів  початкової школи. 
Відповідає нормам української 
літературної мови. 

Репрезентацію соціально-культурного 
та історичного аспектів відображення 
знань здійснено у близькому учням 
контексті (футбол, прогулянка, театр, 
концерт, інсценізація казки тощо).

Варто зазначити наповнення змісту 
інформацією українознавчого характеру:
Розповіді про народні звичаї, зображення 
народних інструментів, інформація про них, 
зразки традиційної української кераміки.
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У підручнику наявні ситуації, які 
забезпечують реалізацію діяльнісного 
підходу в навчанні. 

Повною мірою реалізовано 
розвиток пізнавальних потреб 
та інтересів учнів.  Наявна 
оптимальна системи тренувальних, 
творчих та пізнавальних завдань. 
Створена можливість проявити 
розумову самостійність 
і ініціативність, врахована потреба 
дітей у досягненні успіху.

Хотілося б  ще  навчитися 
краще читати.
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Багато творчих завдань і завдань для 
комунікативного спілкування 
та використання в освітньому процесі 
елементів дискусії.



№ 
з/п Тематика уроків Дата Примітки

1 2 3 4

I семестр

Повторюємо те, чого навчилися в 1 класі

мандруємо теренами нашої країни

Навчаємося читати так, як  читають дорослі

мова і мовлення

Дізнаємося більше про свою країну 
Для чого людям потрібна мова?

казок країна чарівна 
Навчаємося розрізняти усне і  писемне мовлення

читаємо за особами і розігруємо діалоги 
Яке мовлення називають діалогом?

Оволодіваємо технікою мовлення

Як  жести і  міміка допомагають нашому мовленню

Чи  вміємо ми  спілкуватися ввічливо

Добре слово дорожче багатства
Навчаємося вітатися і  прощатися

Звертаємося з  проханням, дякуємо

ОрієнТОвний каленДарнО-ТеМаТиЧний План
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1 2 3 4

Навчаємося вибачати і  вибачатися

ДосліДжУємо звУко-бУквений склаД слів

звуки навколо нас 
Із  чого складаються слова

Правильно вимовляємо звуки в  словах

читаємо дитячі українські журнали 
Чи  вміємо ми  користуватися алфавітом

Голосні звуки і  букви, що  їх  позначають 

Коли букви я, ю, є позначають два звуки

Поділяємо слова на  склади. Переносимо слова з  рядка 
в  рядок

новорічні казки
Визначаємо наголошені і  ненаголошені склади і  звуки

Приголосні звуки і букви, що їх позначають. Дзвінкі 
і  глухі приголосні звуки.

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначаємо м’якість 
приголосних на письмі

Позначаємо подовжені приголосні звуки на письмі

Позначаємо на  письмі звук [й’]

без сім’ї і свого роду — немає нації, народу 
Вчимося писати слова з апострофом
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№ 
з/п Тематика уроків Дата Примітки

1 2 3 4

II семестр

ДосліДжУємо слово

Щедрий вечір, добрий вечір
Визначаємо лексичне значення слів

Визначаємо тематичні групи слів

Правильно використовуємо слова в  мовленні

чудеса природи
Вчимося розрізняти однозначні і  багатозначні слова 

Вчимося розрізняти різні слова і  різні значення 
багатозначного слова

Використовуємо в  мовленні слова у  прямому 
і  переносному значенні

Знаходимо слова, близькі і  протилежні за  значенням

Що можуть означати слова?
Які слова означають предмети (іменники)

Велика буква в  словах, що  означають предмети

Використовуємо іменники у  власному мовленні

які мультфільми ми любимо 
Які слова означають дії предметів (дієслова)

Використовуємо дієслова у  власному мовленні 

Шкільне життя
Які слова означають ознаки предметів (прикметники)

Використовуємо прикметники у  власному мовленні 

III



1 2 3 4

У житті усім потрібна дружба
Слова, що  означають кількість предметів (числівники)

Використовуємо числівники у  власному  мовленні

ДосліДжУємо речення

Для чого потрібні речення?
Складаємо, відновлюємо і  доповнюємо речення 

Використовуємо службові слова для зв’язку слів 
у  реченні

читаємо фантастику і фентезі
Якими бувають речення?

Розповідні речення

Питальні речення. Складаємо запитання і  відповіді 
на  них

Спонукальні речення

читаємо комікси
Окличні й  неокличні речення

ДосліДжУємо текст

Що  називають текстом

Тема і  основна думка тексту

читаємо дитячі журнали
Для чого тексту заголовок

Як  будується текст

Будуємо власні тексти

Якими бувають тексти

Удосконалюємо тексти
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У  підручнику використано 
зображення та невеликі розповіді, 
що відображають практичний 
зв’язок із життям: (спілкування 
з друзями, заняття у школі, 
поведінка у транспорті).

У достатній кількості представлені 
завдання, які сприяють розвитку 
емоційного інтелекту. Активізація  
емоційної сфери учня має місце 
у більшості завдань. У них 
прослідковується спрямування 
учнями на усвідомлення власних 
емоцій, розвиток умінь управляти 
ними. 

Міміка (вираз обличчя) і  жести допо-
магають краще висловити свої думки 
і  почуття: радість, смуток, образу, обу-
рення тощо.
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Підручник містить завдання, у яких 
змодельовані різні комунікативні 
ситуації з однолітками та дорослими.

Педагогічна ефективність 
підручника — у розвитку творчого 
потенціалу дітей, у набутті навичок 
аналізу проблем, оточуючих подій; 
у формуванні умінь розуміти 
та створювати знання, 
використовувати їх у житті. 
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Для більш точного звукового запису ви-
користовують букви. Їх  розташовують 
у  квадратних дужках, м’якість приго-
лосних звуків показують знаком «’»: 
[бур’а]. У  звуковому записі обов’язково 
визначають наголошений склад і  позна-
чають його відповідним знаком.

У достатній кількості 
представлені завдання 
на розвиток критичного 
і самостійного мислення.  

Спостерігається певний акцент 
на власні рефлексивні 
спостереження дітей, з яких 
вони  отримують можливість 
будувати і самостійно добувати 
з інформації нові знання, 
осмислення власних дій.

Представлені проблемні 
запитання і завдання, 
що спонукають до роздумів, 
пошуків і певних висновків.

Завдання, спрямовані 
на формування у дитини самооцінки. 

Складові НМК:
•	 Підручник «Українська мова 

та читання». У 2-х частинах
•	 Робочий зошит з української мови 

та читання. У 2-х частинах
•	 Зошит з читання та розвитку зв’язного 

мовлення. У 2-х частинах
•	 Книжка для читання
•	 Календарно-тематичний план
•	 Розробки уроків + методичні 

рекомендації
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УКРАЇНСЬКА МОВА

БУКВАР
частина 1

І. В. ЦЕПОВА 
Н. О. ВОСКРЕСЕНСЬКА

ЦЕПОВА
Ірина Вікторівна — кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри теорії 
і методики навчання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ 
 імені Г. С. Сковороди, автор понад 100 робіт  з методики навчання читання 
і письма учнів 1 класу.

ТиМчЕНКО 
Лариса Іванівна — старший викладач кафедри теорії і методики 
навчання філологічних дисциплін у початковій школі ХНПУ імені 
Г. С. Сковороди, старший науковий співробітник Центру психології 
і методики розвивального навчання. Автор понад 120 наукових статей, 
навчальних та навчально-методичних посібників для початкової школи. 

Автори НМК «Українська мова та читання». 2 клас:

Н901618У Демоверсія підручника Українська мова 2 кл. Тимченко

+CDAJ*cijb) 9HSTGQH*ejdjdg)

+CDAJ*cijb) 9HSTGQH*ejdjdg)

Крот О. М., психолог:
«Врахована провідна діяльність дітей цієї вікової категорії — ігрова та наочно-образне сприйняття 
матеріалу. Завдання відповідають особливостям сприймання, пам’яті, мислення та інших психічних 
сфер». 

«...акцент зроблено на сюжети і тематику зі шкільного та буденного життя дітей, що сприяє форму-
ванню цілісного сприйняття світу і самосвідомості».

«У посібнику  в достатній кількості завдання на розвиток критичного, самостійного мислення, про-
блемні запитання і завдання спонукають до роздумів, пошуків і певних висновків».

«Дібрані завдання для розвитку розумових дій, таких як порівняння, аналіз, синтез, уміння виділяти 
головне і другорядне, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки спонукають обґрунтовува-
ти власні висновки».

Проніна А. В., учитель початкових класів:
«Зміст підручника зміщується з накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок до фор-
мування й розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати набутий досвід успішних дій 
у життєвих, у тому числі навчальних, практико орієнтованих ситуаціях».

«…у підручнику методично правильно поставлені запитання й сформульовані завдання. Це є запо-
рукою того, що процес засвоєння знань у ході самостійної роботи з книгою спонукатиме до їх прак-
тичного застосування».

«Призначення підручника спрямовано на формування функціональної грамотності учнів та розви-
ток комунікативних умінь».
«Автори розробили систему завдань, яка мотивує дітей до навчання й засвоєння різних способів 
пізнання, створює передумови для оволодіння ключовою компетентністю школяра — умінням на-
вчатися».

Витяги з експертних висновків на проект підручника  
«Українська мова. Буквар» для 1 класу закладів загальної середньої освіти

(автори Н. О. Воскресенська, І. В. Цепова)

Долучайтеся 
до обговорення 
в групі «Методист»


