
УКРАЇНСЬКА МОВА

1 клас
частина 1

Демоверсія підручника
+ методичні 
    поради

Усі вчителі, які розпочнуть новий навчальний рік із підручниками 
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 ______________________________________________  



Зміст Букваря пронизаний національним 
та духовним здобутком української культури 

і спрямований на розвиток особистості молод-
шого школяра, складовою частиною якого 
є пізнавальний та мовленнєвий розвиток.

Оформлення Букваря 
змістовне, яскраве, цікаве, що 

привертає увагу дітей і сприяє їхньому 
як особистому, так і мовленнєвому 

розвиткові.

Унікальні сюжетні та предметні 
малюнки сприяють розвитку худож-

ньо-образного мислення.

Буквар — перша книжка для 
читання у житті молодшого шко-
ляра, за яким дитина навчається 

читати, писати, розповідати.

Буквар складено за звуковим 
аналітико-синтетичним методом 

(від звука до букви), основополож-
ником якого був видатний педагог 

К. Д. Ушинський.

За структурою Буквар 
складається з добукварної, букварної, 

післябукварної частини.

Буквар оснований на принципах 
педагогіки партнерства. Художники спілку-
ються з дітьми «на рівних». Багатосюжетні 
композиції запрошують читачів до співтвор-

чості, розвивають фантазію, асоціативне 
мислення і художній смак.



УКРАЇНСЬКА МОВА

Рідна мова витає 
у вигляді Ангела і виливається 

із дзбанка (глечика). Вона 
опоясує міста і села, у яких 
живуть діти, котрі будуть ї ї 

вивчати.

Наша мова солов’їна, 
барвінкова, калинова.

Вперше у Букварі 
абетку подано таким 

чином, що кожна літера 
виконує функцію «міні-

енциклопедії» предметів 
і понять, пов’язаних 

з нею. На кожній букві 
вміщено до 20 різних 

предметів у назвах яких 
є певний звук.



ТЕМАТИКА ДОБУКВАРНОГО ПЕРІОДУ

Казки для дітей

Дитячі розваги

Пори року

Дикі звірі

Ознайомлення з реченням.

Ознайомлення зі складом: 
односкладові слова (схема 
односкладового слова не 

передбачає наголосу); 
двоскладові слова 

з наголосом на першому 
або на другому складі); 

трискладові та 
чотирискладові слова 
з наголосом на різних 

складах).

Ознайомлення з текстом 
(його роль виконують 
сюжетні і предметні 

малюнки).



Домашні тварини

Професії

Сучасна Україна на 
карті

Місто

Ознайомлення зі звуками: 

голосні • ; 

тверді приголосні – ; 

м’які приголосні = .

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 
ДОБУКВАРНОГО 

ПЕРІОДУ:



БУКВАРНИЙ ПЕРІОД
Угорі зліва подано 

друковану і рукописну букву 
(малу і велику).

Праворуч — малюнок, 
де можна знайти цю букву.

Посередині — сюжетні 
і предметні малюнки із 

зображенням літери, яка 
вивчається.

Також подається 
текст для читання: 

з окремих літер, складів 
та речень.

Для збагачення словникового запасу шестиріч-
них першокласників на розгортках подаються:
• таблиці складів і слів;
• предметні малюнки з назвами слів: для звуконаслі-

дування, що відображає принцип наступності 
й перспективності дітей дошкільного і молодшого 
шкільного віку;

• конструювання і переконструювання слів: повидло 
(полуниця, помідор); черешня (черепаха, черепи-
ця); солома — солом’яний;

• нарощення: буря — буряк; рак — грак;
• однокореневі слова, що означають нові поняття 

(їжак, їжаченя їжакуватий);
• нові поняття: ясенець (перший льодок на воді); 

ґердан (ажурний комірець з бісеру);
• слова-омоніми: каток (площадка з льоду, на якій 

діти катаються на ковзанах) і каток (машина для 
укладання асфальту); їжак (дика тварина) і морсь-
кий їжак (зірка) (без уживання термінів);

• слова-синоніми та антоніми (хоробрий — сміливий; 
літній — зимовий, чистий — брудний, здоровий — 
хворий) (без уживання термінів);

• загадки, скоромовки, лічилки, кросворди, ребуси, 
ігрові завдання.Стрічка вивчених літер

Праворуч на цій 
розгортці вміщено 

персоніфіковану літеру, на якій 
є предметні малюнки, під ними 

розташовані схеми слів, що 
відображають назви цих 

предметів чи явищ.



Унікальність Букваря в органічному сплетінні 
реальних та художніх образів, казки та реаль-
ності. У традиційний вінок скомпоновано фігурки 
у народному вбранні різних місцевостей України. 
Біля кожного костюма — фрагмент вишивки, що 
зацікавить як дітей, так і батьків. Також багато 
зразків національної орнаментики. Протягом 
уроку словник дитини поповнюється великою 
кількістю слів.

Сюжетні малюнки Вікторії Ковальчук та Іветти 
Ключковської сприятимуть розвитку зв’язного 
мовлення, а також уваги, пам’яті та уяви, вихован-
ню доброго літературного смаку та любові до 
української мови та культури.
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Луцик Дмитро Васильович, кандидат педагогічних наук, 
професор Дрогобицького державного педагогічного університету, 
має понад 60 років педагогічного стажу. Заслужений працівник 
освіти України, відмінник освіти України, нагороджений орденом 
«Знак Пошани», медаллю МОН «За здобутки в галузі наукових 
досліджень», автор понад 300 наукових та навчально-методичних 
посібників.

Проць Марія Миколаївна, доцент Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, має 56 років 
педагогічного стажу. Відмінник народної освіти, автор 72 наукових 
та навчально-методичних посібників.

Савшак Алла Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 
Франка, має 51 рік педагогічного стажу. Відмінник освіти України, 
нагороджена знаком «Петро Могила», автор 142 наукових та 
навчально-методичних посібників.
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