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2 клас
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підтримкаІнтернет-
підтримка

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш К О Л А

Автори НМК «Я досліджую світ». 2 клас: 

ТАГЛІНА 
Ольга Валентинівна — 
кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри генетики і 
цитології Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна; 
учитель-методист вищої 
категорії; автор численних 
навчально-методичних 
посібників 
для початкової школи. 

ІВАНОВА
Галина Жанівна — 
учитель-методист, 
учитель початкових класів 
вищої категорії. Методист 
початкової школи 
ПШ «Ранок», автор 
численних 
навчально-методичних 
посібників 
для початкової школи. 

Демоверсія підручника + 
методичний коментар + 

орієнтовний календарно-тематичний план
методичний коментар + 

орієнтовний календарно-тематичний планорієнтовний календарно-тематичний планАлєксєєва А. І. Проректор, старший викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту освіти “Академія Неперервної освіти”

Ротфорт Д. В. Методист з питань початкової освіти КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти», 
кандидат педагогічних наук 

Бабюк Т. Й. Завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

«У посібнику для вивчення природничої освітньої галузі провідну роль 
відведено дослідженням, спостереженням, експериментам та проектній 
діяльності школярів». 

«Матеріали, які представлені автором у підручнику, базуються на 
попередньому життєвому досвіді та освітній підготовці першокласників». 

«У кожному розділі наявні різні види діяльності, що сприяє розвитку різних 
умінь і навичок (пізнавальні, практичні, життєві), їх доцільне чергування 
з практичними роботами, запитаннями, спостереженнями, різними видами 
вправ». 

«Тексти підручника прості, подані в науково-навчальному стилі, містять не 
лише інформацію, а й емоційно-ціннісний компоненти змісту». 

«...учні безпосередньо вивчатимуть природні об'єкти та об'єкти, створені 
працею людей, практично переконаються у поділі природних об'єктів на 
живу та неживу природу, включатимуться в пізнавальну діяльність…»

Витяги з експертних висновків на проект підручника «Я досліджую світ»
для 1 класу закладів загальної середньої освіти (автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)

ranok.com.ua
interactive.ranok.com.ua

підрУчник
моделює цілісний 
процес навчання;

реалізує 
мотиваційну, 

інформаційну, 
діяльнісну, 

розвивальну, 
виховну, 

коригуючу 
функції;

формує здатність 
розв’язувати проблеми, 
що виникають у пізнанні 

явищ дійсності.



тема

роЗділ

*При написанні підручника були використані ідеї кращих світових моделей навчання!

Умовні позначення:
• легко запам’ятовуються учнями
• чітко узгоджуються 

зі змістом завдання
• заощаджують час 

на пошук потрібної 
інформації

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

НМК складено 
за «Типовою освітньою 
програмою початкової 
освіти. 1–2 класи», 
розробленою творчою 
групою на чолі 
з Р. Б. Шияном.

Підручник чітко структуро
ваний.

•  Послідовне розташуван
ня тем.

• Рівномірність розподілу 
матеріалу від простого 
до складного.

• Наявність різних видів 
діяльності, що сприя
ють розвитку умінь 
та навичок.
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Стегозавр

Стегозаври — великі чотириногі травоїд-
ні динозаври, жили приблизно 200—150 
мільйонів років тому.

Для роботи знадобиться: аркуш картону 
з гладкою поверхнею, пластилін різного ко-
льору (бежевий, червоний, оранжевий та 
синій), стеки, паперові вологі серветки для 
витирання рук.

Послідовність виконання:
1. Підготуй за малюнком деталі з  пла-

стиліну.
2. Розріж ковбаску з бежевого пластиліну 

на чотири частини — це будуть ноги нашого 
динозаврика.

3. Квадратний шматок бежевого пла-
стиліну розділи навпіл по діагоналі.

4. Розріж підготований шматок стекою.

1. Підготуй за малюнком деталі з  пла-
стиліну.

2. Розріж ковбаску з бежевого пластиліну 
на чотири частини — це будуть ноги нашого 
динозаврика.

5. Один з отриманих трикутників приліпи 
до меншої кульки бежевого кольору — це 
буде голова та шия.

6. Прикріпи голову та шию до бежевого 
овалу (тулуба), а з другого трикутника сфор-
муй хвіст.

динозаврика.динозаврика.

7. Надріж верхню частину деталей для ніг 
під кутом, як на малюнку.

8. Приліпи ноги до тулуба динозаврика.

9. Із пластиліну червоного кольору зроби 
коржик та розміть стекою, як на малюнку.

10. Наріж стекою з червоного пластиліну, 
трикутники різного розміру.

11. Три найбільші трикутники приліпи на 
середину спини динозаврика, а менші наліпи 
на шию та хвіст. 8. Приліпи ноги до тулуба динозаврика.

12. Із пластиліну жовтого та синього ко-
льору зроби очі, потім — з синього декора-
тивні плямки та тулубі динозаврика.

13. Стекою намалюй рот, ніздрі, та кігті 
на лапах.

10. Наріж стекою з червоного пластиліну, 
трикутники різного розміру.

підрУчник 
інтеГрУє 
освітні 
ГалУЗі
• Природнича.
• Соціальна та здо

ров’язбережувальна.
• Громадянська 

та історична.
• Технологічна.
• Інформатична.

+ преЗентаЦіЇ

Матеріал підручника забезпечить формування у другокласників ключових, предметних і міжпред
метних компетентностей, які позначаються через уміння вчитися, критично мислити, здатність 
логічно міркувати, а також передбачає оволодіння прийомами пошукової діяльності школярів.

Для учнів 2 класу закладів загальної середньої освіти, учителів, методистів і батьків.
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принЦипи поБУдови 
підрУчника
• Дитиноцентризм.
• Діяльнісний підхід.
• Інтеграція предметів.

дитина

Учителі БатЬки

Підручник побудований за принципом 
педагогіки партнерства — працювати з ним 
дитина починає разом із дорослими 
(учителем, батьками) й однолітками.

Педагогічна ефективність підручника — у розвитку твор
чого потенціалу дітей, у набутті навичок аналізу проблем, 
оточуючих подій; у формуванні умінь розуміти та створю
вати знання, використовувати їх у житті.

дотримУємосЯ 
принЦипУ партнерства!

праЦЮємо 

У команді!

• Доцільне чергування різних 
видів діяльності сприяє активі
зації пізнавальної діяльності.

• У повній мірі реалізовано роз
виток пізнавальних потреб та 
інтересів учнів. Наявна опти
мальная система тренуваль
них, творчих та пізнавальних 
завдань. Створена можливість 
проявити розумову самостій
ність та ініціативність, врахова
на потреба дітей у досягненні 
успіху.

• У наявності завдання, у  яких 
змодельовані різні комуніка
тивні ситуації з однолітками та 
дорослими.

За допомогою технічних засобів по
легшення користування підручником 
учні отримують вказівки для роботи, їм 
пропонують театралізувати, дослідити 
медіа, прочитати тощо.
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орієнтовний календарно-тематичний план
і семестр

номер 
уроку дата тема уроку примітки

Я пізнаю світ навколо мене

Мої літні справи

Я пізнаю світ навколо мене і вчуся помічати 
зміни

Що я можу? Що я знаю? Ігрове поле

Я дізнаюся, як шукати відповіді на власні 
запитання

Я вчуся шукати відповіді у книжках

Я шукаю відповіді у музеї

Я шукаю відповіді на запитання. Дослідження. 
Гра з тінню

Я шукаю відповіді на запитання. Спостере
ження

Я вчуся вимірювати

Я вчуся порівнювати

Я вчуся збирати інформацію

Як я сприймаю і зберігаю інформацію

Я вчуся зберігати інформацію

Я вчуся перевіряти інформацію

Я вчуся розпізнавати факти та думки

Що я можу? Що я знаю?

Я вивчаю взаємозв’язки у навколишньому 
світі

Я вивчаю Сонце — джерело світла і тепла

Я вивчаю планету Земля

Я вивчаю пори року

Я дізнаюся, як живуть рослини і тварини 
у різні пори року (восени)

Я спостерігаю за тваринами. Як живе ведмідь

I



номер 
уроку дата тема уроку примітки

Я вчуся охороняти природу. Чому не можна 
спалювати листя?

Що я можу? Що я знаю?

Я — людина

Людина — частина природи та суспільства

Я – Людина

Я неповторний/неповторна

Моє зовнішнє та внутрішнє «Я»

Я досліджую свої можливості

Я виявляю мої вподобання

Я аналізую свої звички

Я описую свій характер

Навіщо я навчаюся? Про що я мрію?

Мої цінності

Я – дитина. Як стати дорослим?

Що я можу? Що я знаю?

мій добробут

Я — споживач. Я — споживачка

Я вчуся правильно користуватися грошима

Я дізнаюся, як користується грошима моя сім’я

Я вчуся правильно обирати одяг і продукти

Я вчуся підприємливості

Я вчуся бути дбайливим/дбайливою.  
Я сортую побутові відходи

Я роблю вироби з відходів

Що я можу? Що я знаю?

II



іі семестр

номер 
уроку дата тема уроку примітки

Я серед людей

Я і моя родина

Мої права і обов’язки у родині

Мій рід

Родинні традиції і зв’язок поколінь

Моє близьке оточення

З ким мені приємно спілкуватися

Я дізнаюся, як і чим люди об’єднані у суспіль
ство

Я розумію, що можна дізнатися про людину, 
не знайомлячись

Я дізнаюся, як сприймати тих, кого я не знаю

Я розумію, що люди – різні, але всі ми – 
рівні

Я долучаюся до світу ремесел

Що я можу? Що я знаю?

моє здоров’я

Я дізнаюся про соціальне і духовне здоров’я

Як змінюється моє тіло

Я поважаю себе й інших людей

Я вивчаю і використовую правила спілку
вання

Я вчуся товаришувати

Я вчуся протидіяти тиску і неповазі

Що я можу? Що я знаю?

моя безпека

Що я буду робити в небезпечній ситуації

Моя безпека в школі

III



номер 
уроку дата тема уроку примітки

Моя безпека в довкіллі

Моя безпека вдома

Я вчуся піклуватися про здоров’я своєї 
родини

Що я можу? Що я знаю?

Я в рукотворному дивосвіті. ідеї, винаходи, відкриття

Я вивчаю вплив людини на довкілля

Я сортую побутові відходи

Я вчуся охороняти природу

Я ознайомлююся з винаходами людства

Я роблю моделі винаходів людства

Що я можу? Що я знаю?

моя дивокраїна – Україна

Я вивчаю спадок відомих українців

Мої герої та їхні вчинки

Я вивчаю визначні події

Я дізнаюся, як мої близькі пам’ятають визнач
ні події

Мій спадок

Моя шкільна та місцева громада

Мої відомі земляки

Моя Батьківщина

Свята моєї Батьківщини

Природа моєї Батьківщини

Весняні зміни у природі

Історія моєї Батьківщини

Моя країна — європейська держава

Що я можу? Що я знаю?

IV



Підручник побудований 
за принципами  діяльнісного 
та проблемнопошукового 
навчання.

роЗвиваємосЯ УпродовЖ ЖиттЯ!

Знаємо, вміємо, 
роБимо!

Завдання для самостійної роботи 
за матеріалами підручника.

навчаємосЯ У діЯлЬності та Грі!
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Школа нового тисячоліття — це, передусім, 
особистісно орієнтована школа, у ї ї основу 
покладено компетентнісний підхід в освіт
ньому процесі та дитиноцентризм.

ШУкаємо відповіді 

на власні ЗапитаннЯ

У курсі «Я досліджую світ» автори виділяють як базові такі поняття: предмет 
(категорія, що позначає деяку цілісність, виділену зі світу об’єктів і явищ у про
цесі людської діяльності та пізнання) і дослідження (характерний для науки 
спосіб вироблення нового знання, що, на відміну від безпосереднього сприй
няття, передбачає обов’язкову фіксацію мети та засобів пізнання, дотриман
ня норм повторюваності результатів, їх доказовості й об’єктивності).

комп’ютер — пристрій, який виконує 
обчислювальні функції і дозволяє кори
стувачу переглядати відео, слухати музи
ку, заходити в мережу Інтернет, працюва
ти з документами в електронному вигляді 
тощо. 

Школа 
розглядається як простір, 

у якому дитина живе, а не готується до 
«дорослого» життя. Вся педагогічна діяльність має 

бути спрямована на становлення особистості.
Підручник містить достатню кількість нових завдань 

для розвитку обох типів мислення: репродуктивного 
та продуктивного (здатність продукувати 

власні ідеї).
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Зошит-альбом 
із творчими 
завданнями

виконУємо +
майстрУємо 
власнорУч

складові комплектУ:
• Підручник «Я досліджую світ». 2 клас. У 2х частинах
• Зошитальбом із творчими завданнями
• Календарнотематичний план 
• Розробки уроків + методичні рекомендації 
• Атлас «Я досліджую світ»
• Презентації до уроків
• Комплект навчальних  плакатів
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СВІТ
Я ДОСЛІДЖУЮ 

ТаглінаВ.О.
Ж.Г. Іванова

2 клас

Інтернет-
підтримкаІнтернет-
підтримка

Н О В А
УКРАЇНСЬКА
Ш К О Л А

Автори НМК «Я досліджую світ». 2 клас: 

ТАГЛІНА 
Ольга Валентинівна — 
кандидат біологічних наук, 
доцент кафедри генетики і 
цитології Харківського 
національного університету 
імені В. Н. Каразіна; 
учитель-методист вищої 
категорії; автор численних 
навчально-методичних 
посібників 
для початкової школи. 

ІВАНОВА
Галина Жанівна — 
учитель-методист, 
учитель початкових класів 
вищої категорії. Методист 
початкової школи 
ПШ «Ранок», автор 
численних 
навчально-методичних 
посібників 
для початкової школи. 

Демоверсія підручника + 
методичний коментар + 

орієнтовний календарно-тематичний план
методичний коментар + 

орієнтовний календарно-тематичний планорієнтовний календарно-тематичний план

Н О В А

Алєксєєва А. І. Проректор, старший викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту освіти “Академія Неперервної освіти”

Ротфорт Д. В. Методист з питань початкової освіти КВНЗ «Харківська 
академія неперервної освіти», 
кандидат педагогічних наук 

Бабюк Т. Й. Завідувач кафедри теорії та методик дошкільної освіти 
Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка, кандидат педагогічних наук, доцент 

«У посібнику для вивчення природничої освітньої галузі провідну роль 
відведено дослідженням, спостереженням, експериментам та проектній 
діяльності школярів». 

«Матеріали, які представлені автором у підручнику, базуються на 
попередньому життєвому досвіді та освітній підготовці першокласників». 

«У кожному розділі наявні різні види діяльності, що сприяє розвитку різних 
умінь і навичок (пізнавальні, практичні, життєві), їх доцільне чергування 
з практичними роботами, запитаннями, спостереженнями, різними видами 
вправ». 

«Тексти підручника прості, подані в науково-навчальному стилі, містять не 
лише інформацію, а й емоційно-ціннісний компоненти змісту». 

«...учні безпосередньо вивчатимуть природні об'єкти та об'єкти, створені 
працею людей, практично переконаються у поділі природних об'єктів на 
живу та неживу природу, включатимуться в пізнавальну діяльність…»

Витяги з експертних висновків на проект підручника «Я досліджую світ»
для 1 класу закладів загальної середньої освіти (автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)

Н901617У Демоверсія підручника Я досліджую світ 2 кл О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова

+CDAJ*cifd) 9HSTGQH*ejdjed)

+CDAJ*cifd) 9HSTGQH*ejdjed) долучайтеся 
до обговорення 
в групі «методист»


