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  У підручнику реалізована авторська методична система навчання 
математики
  Матеріал підручника ґрунтується на психології пізнання й навчання 

молодшого школяра
  Система завдань уроку спрямована на організацію дослідницької 

діяльності учнів за допомогою математичних матеріалів
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Зміст і методики навчання 
математики побудовано відповідно 
до вікових психофізіологічних 
і психологічних особливостей 
та пізнавальних можливостей 
сучасної дитини. Вони 
забезпечують досягнення успіху 
кожною дитиною. Для цього 
подано опори для виконання 
завдань у вигляді зразків, 
пам’яток, схем розв’язування тощо. 
Підказки, які орієнтують учнів на 
застосування певних способів 
міркування, уміщено біля назви 
теми

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

  чітко окреслено очікувані результати на завершення 2 класу; вони є діагностичними,  
їх можна виміряти;
 визначено зміст навчання, що забезпечує успішні результати навчання;
 пропонований зміст відповідає пізнавальним можливостям дітей;
 надається свобода вчительству у виборі прийомів і технологій навчання

44

РОЗДІЛ 2
ПОРІВНЮЄМО 
МАТЕМАТИЧНІ ВИРАЗИ

1 Значення якого виразу в кожному стовпчику зручніше 
обчислити? Обчисли його. Знайди значення іншого 
виразу, користуючись залежністю результату від зміни 
компоненту.

  

    6 + 8 = 

6 + 10 = 

??

   

14 – 8 = 

14 – 10 = 

??

   

9 + 6 = 

10 + 6 = 

??

2 Зістав вирази в кожній парі. Що залишається незмінним? 
Що змінюється? Як ця зміна впливає на результат? 
Порівняй вирази.

  9 + 7  6 + 7 13 – 6  13 – 8 11 – 8  11 – 5 
17 – 9  17 – 5 16 – 9  12 – 9 10 + 4  8 + 4

3 Постав до умови задачі 
два пов’язані між собою 
запитання відповідно 
до схеми. 

На сонечку грілося 5 черепах і 6 ящірок. 
Потім три тварини сховалися.

Прокоментуй розв’язання задачі з двома запи-
таннями за схемою аналізу. Як її доповнити?

Скільки залишилось тварин?

Скільки сховалося?

Скільки було ящірок?Скільки було черепах?

Скільки всього 
було тварин?

+

Проста задача 2

Проста задача 1

5 6

3

Методики навчання враховують 
вікові особливості розумових 
процесів першокласників:

  процеси сприймання 
й опрацювання учнями 
інформації ще незрілі, тому 
навчальний зміст подається 
дозовано та з унаочненням; 

  основним методом навчання, 
яким передбачено організацію 
навчальних досліджень, 
є проблемно-пошуковий; 

  засобами навчальних 
досліджень є математичні 
матеріали: набір геометричних 
фігур, арифметичні 
штанги та числа і кружки 
(намистинки)

26

РОЗДІЛ 2
ДОДАЄМО І ВІДНІМАЄМО 
ЧИСЛА ЧАСТИНАМИ

1 Доповни або зменш числа до 10.

5 +  14 –  5 +  13 – 

2 Обчисли зручним способом. 
Які доданки доцільно взяти в дужки?

9 + 5 + 1 6 + 4 + 8 8 + 3 + 2

3 Розкажи, які числа потрібно вставити, щоб одержати 
істинні рівності. Скільки всього додали? відняли?

6 +  + 7 = 17 14 –  – 5 = 5 2 +  + 2 = 12

            

41 Згадай, як додавати та віднімати числа частинами. 
Обчисли за схемами. 

7 + 2 = (7 + ) +  =  +  = 

 + 

10 – 3 = (10 – ) –  =  –  = 

 + 

7 + 3 8 – 5 5 + 4 9 – 2

5 Попрацюй із математичними матеріалами.

9 + 3 = (9 + 1) + 2 = 10 + 2 = 12

1 + 2

11 – 5 = (11 – 1) – 4 = 10 – 4 = 6

1 + 4

  сума зручних доданків 

  

7 + 5

3 + 2   

13 – 4

3 + 1

1

2

3

41

5 2

Умовні позначки легко запам’ятовуються учнями і чітко узгоджуються зі змістом завдання.
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Методична система, реалізована в підручнику, побудована із урахуванням вимог 
до формування вмінь і навичок й забезпечує реалізацію всіх етапів  

формування розумових дій (за П. Гальперіним)

На першому етапі створюється проблемна ситуація, розв’язання якої приводить 
до відкриття учнями орієнтувальної основи дії (ООД).

Скорочення 
міркувань, пропуск 

допоміжних операцій. 
Виконання дії у формі 

мовлення про себе

Автоматизація дії.  
Виконання дії 

в розумовому плані

Виконання дії 
в матеріальній 

формі — 
практичні вправи 
з математичними 

матеріалами

До кожного уроку 
в підручнику 
пропонується 
система 
навчальних 
задач, яка 
містить завдання 
на підготовку 
до сприйняття 
нового матеріалу, 
на відкриття 
способу 
міркування, 
його первинне 
закріплення 
та формування 
вмінь і навичок

Виконання дії 
в матеріалізова- 

ній формі 
за схемами 

розв’язування

Виконання 
дії у формі 
голосного 
мовлення
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Методична система навчання учнів  
розв’язування сюжетних математичних задач

Мета — формування загального вміння розв’язувати задачі (прості і складені).

Підготовча робота 
до введення складених задач: 
уроки 27–43.
Мета підготовчої роботи — 
опрацювання дій і операцій, 
які становлять загальне 
вміння розв’язувати складені 
задачі: 
  аналіз тексту задачі; 
  створення моделі задачі 

у вигляді короткого запису 
та схематичного рисунка; 
  пошук розв’язування задачі, 

на запитання якої не можна 
відповісти відразу;
  розбиття задачі на прості

На етапі ознайомлення 
учні визначають істотні 
ознаки поняття складеної 
задачі. У подальшому 
навчанні вчаться складати 
план розв’язування задачі, 
записувати розв’язання задачі 
виразом, розв’язувати задачі 
кількома способами

Навчання 
розв’язування задач. 

Пам’ятка «Працюю 
над задачею»

Підведення 
до поняття 

складеної задачі
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Підготовча робота 
до вивчення таблиць 
множення та ділення: 
уроки 99–112.
Мета — створення 
підґрунтя до складання 
таблиць множення 
та ділення:
  знаходження сум/різниць 

однакових чисел;
  введення арифметичних 

дій множення і ділення 
на вміщення;
  переставний закон 

множення;
  взаємозв’язок множення 

та ділення;
  множення та ділення 

з числами 1, 0, 
неможливість ділення 
на нуль;
  ділення рівних чисел;
  ділення на рівні частини 

Методична система формування обчислювальних навичок

Мета — формування обчислювальних навичок як найвищого ступеня  
оволодіння прийомами обчислення.

132

РОЗДІЛ 5 ??????????????????

ДОСЛІДЖУЄМО СУМУ 
ОДНАКОВИХ ДОДАНКІВ

1 Попрацюй із математичними матеріалами. 

2 Полічи групами. Добери вираз, яким дізнаємось, 
скільки всього. Знайди його значення.

 
5 + 5 + 5 =  3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 
 3 рази    6 разів

3 Розглянь, як діти розв’язували задачу. Чи 
можна з ними погодитись?

Мама купила три пакети лимонів, по 2 ли-
мони в кожному. Скільки всього лимонів 
купила мама?

Дізнатися, скільки всього, 
якщо по  взяти  разів, можна дією додавання!

 оп   взяти  разів

1 2
3  

Сутність 
арифметичної дії 

множення

Сутність 
арифметичної дії 

ділення
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Таблиці множення 
є матеріалом 
для дослідження 
закономірності 
її побудови

Способи 
запам’ятовування 
і відтворення 
табличних результатів

Різні варіанти таблиць 
множення: за сталим 
першим або сталим 
другим множником

Засвоєння табличного 
множення не передбачає 
механічного заучування. 
Табличні результати 
засвоюються під час 
виконання системи 
завдань

Перехід  
від таблиці множення 

до таблиць ділення
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Розвиток критичного мислення учнів

Система навчальних 
задач уроку 
передбачає 
розв’язування 
взаємопов’язаних 
задач, їх зіставлення, 
визначення 
відмінності 
і дослідження 
впливу цих 
відмінностей на 
розв’язання задачі

Зіставлення виразів, 
визначення відмінностей 
у числах і з’ясування впливу 
цих відмінностей на спосіб 
міркування
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№ 
з/п Тема уроку Дата 

І семестр 

РОЗДІЛ І. Узагальнюємо і впорядковуємо знання і вміння 
за 1 клас

1 Повторюємо нумерацію чисел першої сотні

2 Порівнюємо числа

3 Додаємо і віднімаємо числа на основі 
нумерації

4 Узагальнюємо знання про арифметичні дії 
додавання та віднімання

5 Узагальнюємо прийоми додавання та 
віднімання в межах 10

6 Досліджуємо задачі 

7 Досліджуємо задачі 

8 Аналізуємо задачу 

9 Досліджуємо задачі

10 Досліджуємо математичні вирази, рівності й 
нерівності

11 Повторюємо геометричні фігури; величини

12 Додаємо і віднімаємо числа в межах 100 

13 Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа 
порозрядно 

14 Додаємо і віднімаємо числа порозрядно 

15 Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа 
частинами 

16 Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа 
різними способами 

17 Додаємо і віднімаємо числа різними 
способами 

18 Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, 
місяць, рік 

19 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 1

РОЗДІЛ ІІ. Додаємоі віднімаємо числа з переходом через 
десяток у межах 20

20 Знайомимося з математичними виразами, що 
містять дужки 

21 Визначаємо порядок виконання дій у 
виразах

22 Складаємо задачі 

23 Додаємо і віднімаємо числа частинами 

24 Досліджуємо задачі на знаходження суми 
трьох доданків 

25 Досліджуємо задачі на знаходження третього 
числа за сумою двох чисел 

26 Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму 
від числа

27 Використовуємо переставний закон 
додавання 

28 Розв’язуємо задачі із зайвими числовими 
даними 

29 Досліджуємо таблиці додавання чисел у 
межах 20 

№ 
з/п Тема уроку Дата 

30 Віднімаємо числа на основі взаємозв’язку 
додавання і віднімання 

31 Обчислюємо периметр многокутника 

32 Досліджуємо задачі, у яких бракує числових 
даних 

33 Досліджуємо дві послідовні задачі 

34 Досліджуємо таблиці віднімання чисел у 
межах 20 

35 Знайомимося із виразами зі змінною 

36 Досліджуємо задачі з двома запитаннями 

37 Досліджуємо залежність суми і різниці від 
зміни одного з компонентів 

38 Досліджуємо залежність результату 
арифметичної дії від зміни її компонента

39 Порівнюємо математичні вирази 

40 Знайомимося з прийомом округлення

41 Додаємо і віднімаємо числа різними 
способами

42 Віднімаємо на основі правила віднімання 
числа від суми 

43 Віднімаємо числа різними способами 

44 Додаємо і віднімаємо числа різними 
способами 

45 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 2

РОЗДІЛ ІІІ. Розв’язуємо складені задачі

46 Знайомимося зі складеною задачею 

47 Шукаємо шлях розв’язування складеної 
задачі

48 Ділимо складену задачу на прості

49 Досліджуємо складені задачі на знаходження 
різниці й суми

50 Записуємо розв’язання задачі виразом

51 Розв’язуємо задачі двома способами

52 Розв’язуємо задачі різними способами

53 Виконуємо дії з величинами

54 Досліджуємо задачі на знаходження різниці

55 Досліджуємо задачі, які містять чотири 
ключові слова

56 Перевіряємо додавання і віднімання

57 Досліджуємо задачі, які містять відношення 
різницевого порівняння

58 Розв’язуємо задачі

59 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 3

РОЗДІЛ ІV. Додаємо і віднімаємо числаз переходом через 
розряд у межах 100

60 Додаємо і віднімаємо числа

61 Розв’язуємо складені задачі на знаходження 
третього доданка

62 Додаємо і віднімаємо числа з переходом 
через розряд

Орієнтовний календарно-тематичний план з математики для 2 класу  
за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,  

до підручника «Математика» для 2 класу (автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко) 
(140 годин,4 години на тиждень, 4 години резервні)
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№ 
з/п Тема уроку Дата 

63 Додаємо і віднімаємо числа з переходом 
через розряд

64 Розв’язуємо задачі, які містять відношення 
різницевого порівняння

65 Додаємо і віднімаємо числа частинами

66 Розв’язуємо задачі

ІІ семестр

67 Розв’язуємо задачі

68 Додаємо і віднімаємо, застосовуючи 
прийом округлення

69 Обчислюємо різними способами

70 Досліджуємо кут

71 Одержуємо прямий кут

72 Досліджуємо прямокутник

73 Досліджуємо прямокутник

74 Досліджуємо квадрат

75 Визначаємо периметр многокутника

76 Розв’язуємо задачі

77 Розв’язуємо задачі

78 Досліджуємо коло і круг

79 Досліджуємо коло і круг

80 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 4

81 Шукаємо шлях розв’язування задачі. 

82 Додаємо і віднімаємо числа частинами

83 Додаємо і віднімаємо числа частинами

84 Розв’язуємо задачі

85 Додаємо і віднімаємо числа частинами

86 Додаємо і віднімаємо числа частинами

87 Розв’язуємо задачі на знаходження суми

88 Розв’язуємо задачі на знаходження 
третього числа за сумою двох чисел

89 Розв’язуємо задачі на знаходження суми

90 Досліджуємо задачі

91 Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа 
порозрядно

92 Додаємо і віднімаємо числа різними 
способами

93 Досліджуємо задачі

94 Досліджуємо задачі

95 Порівнюємо математичні вирази

96 Використовуємо в обчисленнях прийом 
округлення

97 Додаємо і віднімаємо різними способами

98 Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа. 
Досліджуємо величини

99 Перевіряємо додавання і віднімання

100 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 5

РОЗДІЛ V. Вивчаємо арифметичні дії множення і ділення; 
табличне множення та ділення

101 Досліджуємо суму однакових доданків

102 Досліджуємо різницю кількох однакових  
чисел

103 Додаємо і віднімаємо однакові числа

104 Розв’язуємо задачі

№ 
з/п Тема уроку Дата 

105 Знайомимось із арифметичною дією 
множення

106 Знайомимось із арифметичною дією ділення

107 Знайомимось із математичними виразами: 
добуток і частка

108 Вивчаємо назви компонентів і результатів дій 
множення та ділення

109 Вивчаємо переставний закон множення; 
множення з нулем та одиницею

110 Досліджуємо взаємозв’язок множення та 
ділення

111 Вивчаємо ділення з нулем та одиницею

112 Відкриваємо спосіб множення  
та ділення на 10

113 Вивчаємо ділення на рівні частини

114 Вивчаємо правила порядку виконання дій 
у виразах

115 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 6

116 Досліджуємо таблицю множення числа 2; 
таблицю ділення на 2

117 Розв’язуємо складені задачі на знаходження 
остачі

118 Розв’язуємо складені задачі на знаходження 
суми

119 Знаходимо невідомий множник; невідоме 
ділене або дільник

120 Досліджуємо таблицю множення числа 3; 
таблицю ділення на 3

121 Розв’язуємо складені задачі на знаходження 
різниці

122 Розв’язуємо задачі на різницеве порівняння

123 Досліджуємо таблицю множення числа 4; 
таблицю ділення на 4

124 Розв’язуємо задачі на збільшення або 
зменшення числа на кілька одиниць

125 Збільшуємо або зменшуємо число в кілька 
разів

126 Досліджуємо таблицю множення числа 5; 
таблицю ділення на 5

127 Розв’язуємо складені задачі

128 Вивчаємо кратне порівняння

129 Досліджуємо таблицю множення числа 6; 
таблицю ділення на 6

130 Розв’язуємо складені задачі на кратне 
порівняння

131 Досліджуємо таблицю множення числа 7; 
таблицю ділення на 7

132 Перевіряємо множення та ділення

133 Досліджуємо таблиці множення числа 8 
та числа 9; таблиці ділення на 8, на 9

134 Повторюємо вивчене.

135 Повторюємо вивчене.

136 Перевіряємо навчальні досягнення.  
Тематична робота № 7

137 Резерв часу

138 Резерв часу

139 Резерв часу

140 Резерв часу
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СКВОРЦОВА Світлана Олексіївна,  
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук,  
професор, завідувач кафедри математики та методики її навчання  
ДЗ «Південноукраїнський НПУ ім. К. Д. Ушинського»,  
10 років викладання математики в початкових класах,  
член робочої групи з розроблення Державного стандарту  
початкової освіти Нової укра їнської школи (НУШ),  
співавтор Типової освітньої програми НУШ-1,  
співавтор підручників та експериментальних посібників  
для 1 і 2 класів НУШ

ОНОПРІЄНКО Оксана Володимирівна,  
кандидат педагогічних наук,  
старший науковий співробітник,  
заві дувач відділу початкової освіти  
Інституту педагогіки НАПН України,  
15 років досвіду роботи вчителем початкових класів,  
член робочої групи з розроблення Державного стандарту  
початкової освіти Нової української школи (НУШ),  
співавтор Типової освітньої програми НУШ-1,  
співавтор підручників та експериментальних посібників  
для 1 і 2 класів НУШ

Автори НМК «Математика. 2 клас»

Навчально-методичний комплект
 Підручник
 Робочий зошит (у 2 частинах)
 Навчальний зошит (у 4 частинах)
  Зошит для контролю навчальних досягнень  

учнів
  Тестовий контроль знань
  Дидактичні матеріали для практичних робіт
  Методичний посібник для вчителя  

+ календарно-тематичний план

Інтернет-підтримка
  Електронна версія підручника  

для безкоштовного завантаження
 Онлайн-тестування

Методична онлайн-підтримка 
у формі авторських вебінарів



<...> Підручник реалізує мотиваційну, інформаційну, діяльнісну, розвивальну, виховну, коригуючі 
функції. <...> 
<...> Автори пропонують завдання на розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати набутий 
досвід успішних дій у життєвих, у тому числі навчальних, практико-орієнтованих ситуаціях. <...>

Учитель початкових класів Броварського
навчально-виховного комплексу Київської області      Кабак Т. В.

Витяги з експертних висновків на проект підручника з математики  
для 1 класу закладів загальної середньої освіти  

(автори С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко)

Абсолютний переможець Всеукраїнського конкурсу  
підручників для 1 класу

Долучайтеся до обговорення в групі:  

Математика «Ранок». Пілот

<...> Концепція підручника з математики ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого 
й компетентнісного підходів. Реалізуючи компетентнісний підхід до моделювання змісту підручника, 
автор передбачив інтеграцію знань, їх системність і цілісність, створення можливостей для кожного 
учня самостійно аналізувати, міркувати, робити узагальнення й висновки. <...>
<...> Розміщені автором у підручнику практичні самостійні дії, цікаві, посильні завдання, вправи, запитання 
стимулюють допитливість учнів, інтерес до навчання, дарують їм позитивні емоції, навчають учитися. <...>
<...> Автор у підручнику розкрив сутність математичних закономірностей та об’єктів вивчення в повній 
мірі, відповідно до конкретної вікової категорії. <...>
<...> Наголошую, що навчальний матеріал автор представив послідовно від простого до складного, 
від близького до далекого. <...>
<...> Слід відмітити просту і зрозумілу мову підручника для першокласників. <...>
<...> Похвально, що підручник насичений завданнями творчого характеру. <...>
<...> Для самостійної роботи учнів наявні зразки опорних схем у кінці підручника, правила, підказки, 
вказівки тощо. <...>
<...> Запропоновані завдання сприятимуть самовираженню учнів, організації комунікативного 
спілкування, застосуванню в освітньому процесі елементів дискусії. <...>
<...> У підручнику розміщено достатньо матеріалу для здійснення диференційованого підходу 
до навчання, ефективної організації навчальної діяльності учнів з різними здібностями і навчальними 
можливостями. <...>

Методист методичного кабінету відділу освіти 
Новгород-Сіверської районної державної адміністрації 
Чернігівської області Мокрякова Н. Ф.

<...> Матеріали підручника містять завдання, які вчать учнів формулювати самостійні судження, логічні 
умовиводи, проводити рефлексію, самооцінку, формувати дослідницькі уміння через спонукання до 
самостійного пошуку. <...>
<...> Реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі проходить через практичну роботу 
і включає багато завдань для групової, фронтальної та індивідуальної роботи. <...>
<...> Діяльнісний підхід у навчанні реалізується через наявність вказівок; методів розв’язання типових 
ситуацій, інструкцій. <...>
<...> Підручник має привабливе оформлення. Багато засобів мотивації, стимулювання пізнавального 
процесу, розвитку інтелектуальної, зокрема творчої, діяльності учнів, оволодіння учнями прийомами 
розумової діяльності засобами предмета (аналіз, синтез, узагальнення, порівняння тощо); ознайомлення 
учнів на доступному рівні зі сферами практичного застосування здобутих знань. <...>

Учитель початкових класів загальноосвітньої школи № 9 
Військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області       Трощилова О. І.


