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Методики навчання враховують 
вікові особливості розумових про-
цесів першокласників.
  Процеси сприймання й опрацю-

вання учнями інформації ще незрі-
лі, тому навчальний зміст подаєть-
ся дозовано та з унаочненням. 
  Розуміння учнями навчального 

змісту досягається за умов роз-
криття суті понять і способів дій.
  Переважання недовільної уваги 

зумовлює потребу у створенні 
ситуації успіху. Поступове усклад-
нення завдань допомагає кожній 
дитині відчути себе успішною на 
уроці, що є потужним мотивом 
навчальної діяльності. 

Підручник відповідає Типовій освітній програмі,  
розробленій під керівництвом О. Я. Савченко (НУШ-1), у якій:

  чітко окреслено очікувані результати на завершення 1 класу; вони є діагностичними, їх можна  
виміряти;
 визначено зміст навчання, на якому ці результати можна досягнути;
 пропонований зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей;
 надається свобода вчительству у виборі прийомів і технологій навчання.

Зміст і методики навчання математи-
ки побудовано відповідно до вікових 
психофізіологічних і психологічних 
особливостей і пізнавальних можли-
востей сучасної дитини.
  Особливості сприймання, уваги 

та мислення дитини сприятливі 
для вивчення геометричних фігур, 
визначення ознак і властивостей 
предметів, узагальнення та класи-
фікації предметів за спільною  
ознакою.
  Готовність дитини до абстрагування 

певних властивостей об’єктів нав-
колишнього світу є підґрунтям для 
формування поняття числа, вико-
нання з числами арифметичних дій 
додавання і віднімання.
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  точка
  пряма
  крива

  промінь
  відрізок
  ламана

ВиВчаємо геометричні  
фігури

1	 Назви	форму	деталей	конструктора.

  

2	 Назви	кольори	точок	на	прямій,	над	нею,	під	нею.

3	 Точка	розбиває	пряму	на	кілька	частин.	Розглянь,	як	утво-
рюються	промінь	і	відрізок.		

Промінь Промінь
 

ВідрізокПромінь Промінь

4	 Знайди	на	малюнку	промені,	відрізки,	ламані.	
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ВиВчаємо число і цифру 3 

1	 	Попрацюй	з	математичними	матеріалами.		 2

2	 Що	ти	бачиш	на	малюнку?	Скільки	об’єктів	кожного	виду?

3

3	—	це	4	без	13	—	це	2	і	ще	1

1 2 3 4

3	 Попрацюй	з	математичними	матеріалами.	 1 2
3

4	 Яких	плодів	на	кожному	малюнку	порівну?	не	порівну?	

1	 	 33	 	 23	 	 3

5	 Виклади	3	кружки.	Переміщуючи	їх	зліва	направо,	дослі-
ди	склад	числа	3.

3
1 2

2 1
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5	 Розглянь,	як	показали	решту	фігур,	коли	частину	ромбів	
вилучили.	Що	треба	зробити,	щоб	показати,	скільки	ром-
бів	залишилося?

Щоб	показати	решту	
об’єк	тів,	треба	
частину	їх	вилучити.  

6	 Розглянь,	 як	 вилучили	 шма-
ток	 торта.	 Що	 треба	 зробити,	
щоб	 вилучити	 будь-які	 обрані	
об’єкти?

Вилучити	—	це	означає	
відсунути,	відрізати,	
забрати,	відсипати	тощо.  

7	 Поміркуй,	 які	 предмети	 об’єднували,	 а	 які	 —	 вилучали.	
Коли	предметів	стає	більше?	Коли	предметів	стає	менше?

 

8	 Скільки	пензлів	у	стаканчику	справа?		

Скільки	пензлів	у	стаканчику	зліва?		

Скільки	всього	пензлів	у	стаканчиках?		

Як	зробити	так,	щоб	пензлів	було	порівну?
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   порівняння на основі  
складу числа

Порівнюємо числа 

1	 Порівняй	числа.

3	і	5	 9	і	7	 8	і	9	 10	і	9
8	і	6	 2	і	5	 10	і	4	 8	і	9

2	 Запиши	в	порядку	збільшення	числа:	9,	4,	1,	8,	6.

3	 Попрацюй	з	математичними	матеріалами.	 1 2
3

4 Прокоментуй	записи.	Спробуй	закінчити	міркування.

4	 	2

2		і		2	більше	2  

7	 	3

4		і		3	більше	2  

6	 	5

1		і		5	більше	2

7	 	6

	і	 	...	  

5	 	4

	і	 	...	  

7	 	5

	і	 	...	

5	 До	кожного	малюнка	добери	схему	та	вираз.

9	–	4 5	+	4 5	–	4

9

4

5

4

5 4

Умовні позначки легко запам’ятовуються учнями і чітко узгоджуються зі змістом завдання.

Дорогі друзі!
Сьогодні ви розпочинаєте цікаву подорож 

світом Математики. Попереду на вас чекають 
багато нових і радісних відкриттів. А вашим  
путівником у подорожі стане цей підручник.

Отже, вирушаймо! 

У підручнику використані такі позначки:

— попрацюй з арифметичними штангами

— попрацюй з числами та кружками (намистинками)

— попрацюй з геометричними фігурами

— попрацюй з картками із числами

— попрацюй з кісточками доміно

— проведи дослідження

2

1 2
3

Дорогі друзі!
Сьогодні ви розпочинаєте цікаву подорож 

світом Математики. Попереду на вас чекають 
багато нових і радісних відкриттів. А вашим  
путівником у подорожі стане цей підручник.

Отже, вирушаймо! 

У підручнику використані такі позначки:

— попрацюй з арифметичними штангами

— попрацюй з числами та кружками (намистинками)

— попрацюй з геометричними фігурами

— попрацюй з картками із числами

— попрацюй з кісточками доміно

— проведи дослідження

2

1 2
3

4

6

4
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  об’єднати
  вилучити

працюємо з групою об’єктів: 
об’єДнуємо, вилучаємо

1	 Попрацюй	з	геометричними	фігурами.

3	і	2	всього	5 5	без	1	залишиться	4

об’єднати вилучити

2	 Попрацюй	із	числами	та	кружками.

2 	і	1	всього	3 3	без	1	залишиться	2

3	 Розглянь,	як	об’єднали	жовті	та	чер
вону	намистинки.	Що	треба	зроби
ти,	 щоб	 показати	 всі	 намистинки?

Щоб	показати	всі	об’єкти,		
треба	їх	об’єднати

 

4	 Розглянь,	 як	 об’єднали	 гриби.	 Що	
треба	 зробити,	 щоб	 об’єднати	
об’єкти?

Об’єднати	—	це	означає	при
сунути,	змішати,	зсипати	тощо
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зображуємо ДоДавання  
і віДнімання схематично

1 Попрацюй	з	математичними	матеріалами.	 1 2
3

6	–	34	+	2

3

6	–	34	+	2

2	 Поясни	схему	з	кружками	та	схему	з	відрізками.	Перевір,	
чи	правильно	складено	рівність.

5 +3 =8
5 3

3	 Поясни	схему	з	кружками	та	схему	з	відрізками.	Перевір,	
чи	правильно	складено	рівність.

7 -3 =4        
7

3

4	 Прокоментуй	схеми	та	
проілюструй	 їх	 за	 до
помогою	кружків.	

5 4 5

4

Математичні матеріали є основою для реалізації  
інтеграції засобами навчання. 

Робота з математичними матеріалами —  
це перший етап формування розумової дії.

Математичні матеріали є дидактичним засобом  
для організації навчальних досліджень.

1
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збільшуємо або зменшуємо  
на кілька оДиниць

1	 Попрацюй	з	математичними	матеріалами.	 1 2
3   

6 ?,	на	1	більше

6 + =1 7

7 ?,	на	2	менше

7 – =2 5

4

?

1

4 + =1 5
                

4

? 1

4 – =1 3

2	 Розглянь	схеми.	Як	змінилася	кількість	іграшок?	Поясни	
складені	вирази.		

і	1стільки	ж
 

стільки	ж без1

5	+	1  6	–	1

3	 Прокоментуй	малюнки.	До	кожного	малюнка	добери	ви
раз,	знайди	його	значення.

?,	на	1	більше ?,	на	2	менше

5	–	2  5	+	2  7	–	1  7	+	1

На наступних етапах відбувається перехід від зовнішніх матеріальних 
(дій з предметами) до матеріалізованих (дій за схемами), а від них — 
до внутрішніх, розумових дій. 

1

3

Предметна модель

Схематична модель

Символічна модель



Формування математичних понять і способів виконання арифметичних 
дій ґрунтується на теорії діяльнісного навчання П. Гальперіна. 

У процесі формування дія виконується спочатку як повністю розгорнена, 
а потім поступово скорочується.
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ДоДаємо і віДнімаємо  
числа

1	 Що	 можна	 запитати	 про	 кількість	 журналів	 у	 кожній	 си
туації?	Добери	відповідну	схему,	склади	рівність.	

	 1)		У	Юрчика	8	журналів,	а	в	Іринки	—	на	2	більше.	
	 2)	В	Олесі	8	журналів,	а	в	Миколки	—	на	2	менше.
	 3)	У	Тараса	було	8	журналів.	Матуся	йому	купила	ще	2.	

2

8

стільки		
ж

 

8

стільки	ж і	2

 

8

стільки	ж без	
2

 

8 2

2	 Знайди	значення	виразів	двома	способами.

10	–	3	 4	+	3	 8	–	3	 5	+	3	 6	–	3

3	 Знайди	значення	виразів	за	схемами.

8	–	2	–	1	=	 	–	1	=	 		 4	+	2	–	1	=	 	–	1	=	 	
10	–	1	+	2	=	 	+	2	=	 		 5	+	1	+	2	=	 	+	2	=	 	

4	 Числа,	які	менші	від	6,	збільш	на	2.	Числа,	які	більші	за	6,	
зменш	на	2.

10 8 4 16

5	 Виконай	арифметичні	дії.

10 –2 –1–2+1 +2+7 +0–9
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ДоДаємо і віДнімаємо  
число 3

1	 З	яких	двох	чисел	складається	число	3?	Знайди	значення	
виразів	двома	способами	за	схемами.

4		+	3	=	4	+	 		+	 	=	 	+	 	=	 	

	+	  

7	–	3	=	7	–	 			–	 	=	 	–	 	=	 	

	+	
8	–	3		 5	+	3	 7	+	3	 9	–	3	 3	+	3

2	 Знайди	 значення	 кожного	 виразу	 двома	 способами	 за	
схемами.

6	+	3	=	

 + 
 

10	–	3	=	

 + 
 

6	–	3	=	

 + 
 

4	+	3	=	

 + 

3	 Перестав	доданки	місцями	та	знайди	значення	сум.

2	+	4	=	 	+	 	=	 	 1	+	9	 2	+	4

2	+	8	=	 	+	 	=	 	 2	+	7	 1	+	6

4	 Про	 що	 йдеться?	 Про	 що	 можна	 за
питати	щодо	кількості	кульок?	Склади	
схему	до	кожної	ситуації.

	 1)	 	У	 Маринки	 4	 повітряні	 кульки,	 а	
в	Миколки	—	2.

	 2)	 	У	 Тетянки	 було	 6	 повітряних	 ку
льок.	 Вона	 подарувала	 братику	
1	кульку.

	 3)	 	В	Олега	5	повітряних	кульок,	мату
ся	йому	дала	ще	2	кульки.
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віДкриваємо способи ДоДавання  
і віДнімання числа 3

1	 Знайди	значення	виразів	за	схемою.

4	+	2		+	1	=	 	+	1	=	 	 	 8	–	2	+	1	 3	+	2	+	1

2	 У	кожній	парі	виразів	усно	знай	ди	значення	першого	ви
разу.	Яке	значення	матиме	другий	вираз	у	парі?
7	+	1	+	2	 9	–	1	–	2	
7	+	3	 9	–	3

7	+	2	+	1	 9	–	2	–	1	
7	+	3	 9	–	3	

3	 Виконай	арифметичні	дії	за	числовим	променем.

6	+	3	=	6	+	2	+	1

2+1

9	–	3	=	9	–	2	–	1

2+1

6	+	3	=	6	+	1	+	2

1+2

9	–	3	=	9	–	1	–	2

1+2

21 3 5 86 97 104

21 3 5 86 97 104

4	 Знайди	значення	виразів	двома	способами	за	схемами.

5		+	3	=	5	+	 		+	 	=	 	+	 	=	 	

	+	  

8	–	3	=	8	–	 			–	 	=	 	–	 	=	 	

	+	

5	 Прокоментуй	малюнок.	Поясни	схему,	склади	рівність.

 8

5

1

3

4

5

3



Робота над задачею відбувається як навчальне дослідження.
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1	 Послухай	текст.	Що	можна	запитати		
про	кількість	фігурок?	

	 Уляна	і	Левко	прикрашали	кімнату.	Уля-
на	зробила	4	ангелочки,	а	Левко	—	2.

	 Поясни,	що	позначає	кожен	відрізок		
на	схемі.	Що	відомо?	Що	невідомо?

Про	 відоме	 розповідається	 в	 умові.	 На	 невідоме	
вказує	 запитання.

2	 Прочитай	задачу.	Перекажи	умову.	Назви	запитання.

У	 Нелі

Скільки	 всього	 цукерок	 у	 дітей?

УМОВА

ЗАПИТАННЯ

,	 а	 в	 Миколи	 	 	 	 	 	 	 .

Задача	 складається	 з	 умови	 і	 запитання.

4 2

?

84

1	 Послухай	задачу.	Перекажи	умо-
ву.	 Назви	 запитання,	 дай	 відпо-
відь.

  На сонці грілися 7 жабок. Потім 
3  жабки сховалися. Скільки жабок 
залишилось?

	

Відомі	 в	 задачі	 числа	 —	 це	
числові	 дані	 задачі.	 Числові	
дані	 містяться	 в	 умові	 задачі.

	 Добери	схему	до	цієї	задачі.	Назви	числові	дані.

?

7

3 ?

7 3

3

7

?

2 Послухай	 задачу.	 Перека-
жи	умову.	Назви	запитання.	
Назви	 числові	 дані,	 поясни,	
що	 вони	 позначають.	 Що	 є	
шуканим?	 Добери	 рівність	
для	розв’язання	задачі.

 На	 озері	 було	 4	 чаплі.	 При-
летіли	 ще	 2	 чаплі.	 Скільки	
стало	чапель	на	озері?

	 4 2 6+ = 	 	 4 2 2− =

1

1

Методична система навчання 
розв’язуванню задач передба-
чає формування в учнів таких 
дій: 

• визначаємо складові задачі;

•  встановлюємо зв’язок 
між даними і шуканим;

•  моделюємо зв’язок між  
даними і шуканим;

•  обґрунтовуємо арифметичну 
дію для розв’язання;

• розв’язуємо задачу;

•  формулюємо відповідь  
на запитання задачі.



ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ДІТЕЙ 

(загальні проблеми)
•	 Зниження	обсягу	слухової	пам’яті
 Дітям набагато важче вчити вірші напам’ять, вони часто не можуть повторити слова вчителя.
•	 Переважання	двовимірного	мислення
 Як наслідок — зниження когнітивних здібностей.
•	 Уповільнення	розвитку	децентрації
  У дітей формується центрована на собі поведінка. Вони занадто дратівливі, часто вдаються до агресив-

них дій. Причина цього — «спілкування» з комп’ютером, яке часто є просто спілкуванням із самим собою. 
Нездатність будувати продуктивні дружні чи ділові взаємини призводить до внутрішньої готовності дитини 
вирішувати всі непорозуміння силою.

•	 Погіршення	уваги
  «Цифрова дитина» погано помічає деталі, «не бачить» важливих елементів розповіді, загадки, математичної 

задачі. Учителям доводиться кілька разів акцентувати увагу дітей на кожному з важливих моментів уроку.
•	 Багатозадачність
  У дітей часто виникає потреба у фоновому супроводі основної роботи: дитина читає книгу і слухає музику, 

інколи підхоплюється і виконує не пов’язані з навчанням дії.
•	 Втрата	здатності	до	сприймання	великих	текстів
  Розважаючись в Інтернеті, діти звикають до коротких повідомлень, які не потребують зосередженості, кон-

центрації уваги, відслідковування сюжетних ліній. Такі діти одночасно і перенасичені інформацією, і постій-
но потребують інформації нової, яку не збираються ні аналізувати, ні запам’ятовувати.

•	 Погіршення	аналітико-синтетичного	мислення
  аж до порушення процесу аналізу явищ, нездатність осмислювати інформацію, розрізняти навіть протилеж-

ні твердження.
•	 Заміна	вирішення	задачі	перебором	варіантів
  Потреба в наочній схематизації навчальних дій. Дитина не відчуває потреби у вирішенні задачі, звично 

перекладаючи цю частину роботи на Інтернет.
•	 Кліпове	(NET)	мислення
  Дітям важко зв’язно викласти текст, він розпадається у них на частини, які можуть за змістом погано пов’я-

зуватися між собою.

ПОРАДИ ВЧИТЕЛЮ ДИТИНИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Покоління А (Альфа) (Generation Alpha) — це діти, які народилися після 2010 року. Вони врівноважені, пози-
тивні і менш агресивні. За характером діти цього покоління яскраві, творчі, самодостатні, менш формалізова-
ні. Важлива їхня особливість — долучатися не до структур та організацій, а до способу життя і думки. У них 
більша схильність до самодисципліни, ніж до контролю ззовні. Для них важлива цікава робота. Це будівельни-
ки ноосферного майбутнього (сфери розуму). Відрізняються залежністю від технологій, зайнятістю одночасно 
різними справами. Діти цього покоління всебічно обдаровані і чітко знають, чим вони не хотіли б займатися; 
мають вроджену здатність сприймати колосальний обсяг інформації та за п’ять років дізнаються більше, ніж 
їхні бабусі-прабабусі за все життя. У 6–7 років їм уже відомо, як влаштована Сонячна система, вони мають 
уявлення про еволюцію Землі і про кругообіг життя в природі. З пелюшок вносять до «бази даних» потрібну 
інформацію, на будь-яке запитання відповідають швидше, ніж батьки. При цьому вони гіперчутливі і вразливі, 
абсолютно не терплять насильства над собою. Ні фізичного, ні морального. Мають менше контактів з людьми, 
ніж попередні покоління.
  Дитина приходить у цей світ, долаючи першу в житті перешкоду. Дитина вчиться ходити і при цьому падає 

багато разів. Переборювати перешкоди — це природа людського життя, шлях розвитку. Тому і в навчанні 
не має бути завжди легко: подолання перешкод на шляху від незнання до знання є природним. 

  Сама дитина обирає доступне, легке для виконання; вона не обирає те, що навчає. 
  У покоління сучасних дітей переважає двовимірне мислення (це від ґаджетів). Як наслідок — зниження 

когнітивних здібностей. Дії з тривимірними об’єктами сприяють розвитку мислення. 
 У сучасних дітей слабка слухова пам’ять. Усі пояснення мають дублюватися в письмовій (графічній) формі. 
  Кліпове (NET) мислення призводить до звички сприймати лише гіпертексти, в яких зв’язки — на асоціатив-

ному рівні. Тож інформацію для кращого її розуміння варто дрібнити, подавати дозовано.
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  Роздавальні матеріали для самостійної  

роботи учнів
  Дидактичні матеріали для практичних робіт
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+ календарно-тематичний план

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника  

для безкоштовного завантаження
 Презентації до уроків

Методична	онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів
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