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УКРАЇНСЬКА МОВА

БУКВАР
частина 1

І. В. ЦЕПОВА 
Н. О. ВОСКРЕСЕНСЬКА

Усі вчителі, які розпочнуть новий навчальний рік із ідручниками 
видаництва «Ранок» для 1 класів НУШ, БЕЗКОШТОВНО 
отримають методичні  посібники до обраних підручників. 
     Для цього з 16.05.2018 до 08.06.2018 заповніть реєстраційну 
форму «Замовлення методичних посібників до підручників для 
1 класів НУШ» на сайті interactive.ranok.com.ua або зверніться 
до представника у Вашому регіоні ________________________________  



Підручник відповідає Типовій освітній програмі, розробленій під керівни-
цтвом О. Я. Савченко, у якій:
 чітко окреслено очікувані результати на завершення 1-го класу; 

всі вони є діагностичними та піддаються вимірюванню;
 визначено зміст, на якому ці результати можна досягнути;
 пропонований зміст відповідає пізнавальним можливо-
стям дітей;
 надається свобода вчительству у виборі прийомів і техно-

логій навчання.

• Осучаснено тематику уроків читання, яка дібра-
на з урахуванням часткової міжпредметної 
інтеграції з природничою, мистецькою, грома-
дянською й історичною, соціальною, здоров’яз-
бережувальною галузями

• Внутрішньопредметна інтеграція 
читання і письма відображена в ілю-
стративному матеріалі букваря і ре-
алізується на бінарних уроках навчання 
грамоти.

Умовні позначення:
• легко запам’ятовуються учнями
• чітко узгоджуються зі змістом завдання
• заощаджують пошук потрібної інформації



• Задіяне паралельне 
навчання мови й озна-
йомлення з видами та 
особливостями мовлен-
нєвої діяльності.

• Подана оригінальна 
послідовність вивчення 
літер української абетки 
з урахуванням частот-
ності вживання мовлен-
нєвих звуків (А, Я, О, У, 
Ю, И, І, Е, Р, М, В, Л, Н, 
Д, Т, Б, П, З, С, ь, Ґ, К, Г, 
Х, Ж, Ш, Й, Є, Ї, Ч, Ц, 
Ф, Щ).

• Сплановано завдання, пов’язані з театралізацією прочитаного: інтонування вигуків 
і речень із різним настроєм, зміна темпу мовлення під час читання діалогових 
текстів та скоромовок, колискових, загадок, мирилок тощо.

• Розташовані на сторінках підруч-
ника QR-коди містять відеозапи-
си із завданнями до кожної 
букви, що сприятиме формуван-
ню медіаграмотності першоклас-
ників.



Здобувачі освіти 
вільно спілкуються 
на тему «Ми — спів-
розмовники». 
Розглядають й обго-
ворюють сюжетний 
малюнок. Визнача-
ють за виразами 
облич, чи цікаво 
Оленці і Петрику 
(наскрізним персо-
нажам) слухати 
однокласницю. 
Висловлюють 
припущення, чому 
розповідь дітям 
нецікава. Слухають 
розповідь учителя 
про те, що важливим 
є не тільки зміст 
розповіді, а й темп 
мовлення (повільно, 
нормально, швидко).

Діти слухають у виконанні вчителя або 
заздалегідь підготовлених учнів одну і ту ж 
саму розповідь у занадто повільному 
і занадто швидкому темпі. Визначають, що 
саме в кожному випадку заважало сприй-
мати інформацію: обговорюють у парах, 
коли мовлення має бути повільним, а ко-
ли — швидким.

За малюнками в букварі учні пригаду-
ють скоромовки. Вимовляють їх 
з поступовим збільшенням темпу 
мовлення. Беруть участь у конкурсі 
скоромовників.

Ходить квочка коло кілочка, 
водить діток коло квіток. 
Летів горобчик, сів на стовпчик. 
Прибіг хлопчик, утік горобчик. 



Здобувачі освіти 
вільно спілкуються 
на тему «Разом 
навчаємося, разом 
і граємося». У малих 
групах розглядають 
сюжетні малюнки 
про інсценування 
казки «Ріпка». 
Визначають ї ї 
головних героїв 
і «акторів». Уточню-
ють фрагменти 
казки до кожного 
малюнка, настрій ї ї 
персонажів.

Переглядають уривок казки 
«Ріпка» (театральна вистава 
або мультфільм). Розповідають 
про враження від побаченого. 
З’ясовують, завдяки чого і як 
акторам або авторам мульт-

фільму вдалося 
зацікавити 
глядачів.

За сюжетом казки уточню-
ють, яким голосом розмовляють ї ї герої 

(писклявим, грубим, скрипучим, дзвінким тощо). 
Тренуються голосом усіх персонажів говорити одну 

фразу. Пригадують, хто і коли з героїв казки був 
здивованим, сумним, радісним. Упізнають настрій за 
смайликами. Відтворюють його мімікою. Уточнюють, 
якого настрою не було в казці «Ріпка» (який смайлик 

«зайвий»). Тренуються голосом передавати різні 
почуття. Театралізують казку з використанням 

елементів костюмів і декорацій.

Іди сюди! Допоможи 
витягнути ріпку!



Здобувачі освіти 
ознайомлюються із 
зображенням 
великої та малої 
букви О о. Порівню-
ють друковану та 
рукописну літеру О.

Діти уважно слухають текст до 
сюжетного малюнка. Відповіда-
ють на запитання до нього.

Користуючись сюжетним 
малюнком, добирають 
слова, які відповідають 
поданим звуковим схемах. 
З’ясовують, де в слові 
знаходиться буква о.

Зчитуючи QR-код за допомогою при-
строю, можна переглянути відео, у якому 
подано додаткові завдання для учнів 
(встановлення відповідності між зобра-
женим предметом і звуковою схемою, 
визначення кількості певної букви в ряд-
ку, знаходження «зайвої» літери, еле-
мента, відгадування ребусів тощо), 
а також зразки написання малої та 
великої літери.

Учні аналізують схему речення. Визнача-
ють кількість слів у ній. Складають 
речення, що відповідають поданій схемі.

Розглядають малюнки. Називають зобра-
жені предмети. Аналізують звукові схеми. 
Співвідносять слова з відповідними 
звуковими схемами. Визначають кількість 
складів у словах і наголошений склад.

Здобувачі освіти з’ясовують, яке 
слово відповідає поданій схемі. 
Висловлюють власні погляди, 
підтверджуючи їх прикладами.

гóйдалка

обрýч

окуля́ри

Олег і Оксана граються 
на ігровому майданчику. 
Олег гойдається на 
гойдалці, а Оксана 
крутить обруч. У неї нові 
окуляри. Друзям весело 
разом.

олівці

альбом

лото

Діти граються на майданчику.



Учні розглядають малюн-
ки. Намагаються з різним 
настроєм прочитати підпис 
під кожним малюнком.

Розігрують в парах розмову дітей. 
Формулюють запитання до співроз-
мовника/співрозмовниці і відповіда-
ють на його/її запитання. Користують-
ся словами ввічливості.

Здобувачі освіти, які 
знають усі літери, читають 
тексти. Усі разом обгово-
рюють їх. Відповідають 
на запитання.

Розглядають ілюстра-
цію до тексту. Діляться 
враженнями від поба-
ченого.



ВОСКРЕСЕНСЬКА
Наталія Остапівна — кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри теорії і методики навчання 
філологічних дисциплін у початковій школі 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, автор понад 300 робіт 
з методики навчання української мови 
за програмою розвивального вивчення предмета 
(Д. Ельконін — В. Давидов).

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.

Автори НМК «Українська мова». 1 клас:

СКЛАДОВІ КОМПЛЕКТУ:
Підручник «Українська мова. Буквар». 1 клас. У 2-х частинах
Навчальний зошит «Дивослово». У 4-х частинах
Прописи
Календарно-тематичний план
Розробки уроків + методичні рекомендації
Навчання грамоти. Флеш-картки
Навчання грамоти. Комплект навчальних плакатів
Букви і звуки. Картки на магнітах
Говоримо українською. Дидактичні матеріали з розвитку зв’язного 
мовлення
Вивчаємо абетку. Навчання грамоти

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.
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