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Будна Н.О., Беденко М.В. 
Математика. 2 клас

Підручник 
для загальноосвітніх навчальних закладів

Зошит №1 Зошит №2

Підручник : з додатковими темами

Будна Н.О. 

Збірник задач і тестових завдань 
із математики. 2 клас

Беденко М.В. 

Математика. 1000 задач : Збірник.  
2 клас 

Барвисті задачі : Збірник задач. 2 клас

Карнаух П.М. 

Цікаві завдання з математики. 
2 клас

Математика
1. Навчально-методичний комплект «Математика. 2 клас»

  У підручнику даного комплекту логічно 
поєднані два підходи до вивчення математики: 
традиційне та розвиваюче навчання. Цікаві й ори-
гінальні завдання на розвиток обчислювальних 
навичок дібрано таким чином, що вони займають 
мінімум часу на уроці. Система завдань, життєві 
ситуації, на яких вони побудовані, спрямовані на 
формування математичних знань, досвіду їх за-
стосування в навчальній діяльності, розвиток ло-
гічного мислення, пізнавального інтересу, дитячої 
творчості, просторової уяви, встановлення логіч-
них взаємозв’язків, формування уміння аналізува-
ти, робити висновки, узагальнювати.

5. Розвиваємо математичну мову 
і формуємо математичні уявлення

 У посібниках подано різноманітні математичні завдання, 
що сприятимуть розвитку самостійного математичного мислення, 
сформують швидкість, гнучкість, глибину і точність думки, розвинуть 
математичну мову, уяву, увагу, пам’ять дітей та прищеплять любов 
до математики.

2 клас
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Беденко М.В. 

Плюс і мінус : Зошит з друкованою основою. 2 клас

Задачі на рух без нудьги : Зошит-посібник. 2-3 класи

Математичний біатлон. 2 клас

Повторюємо таблицю множення із задоволенням. 2 клас

Бліц-контроль знань. Ч.1. Бліц-контроль знань. Ч.2.

«Швидкі» та цікаві 
сторінки. Супербліц. Ч.1.

«Швидкі» та цікаві сторінки. 
Супербліц. Ч.2.

Беденко М.В. та ін. Таблиця множення без нудьги :  
Зошит-посібник. 2 клас

Павленко Л.П. Таблиця множення від Настуні

Гречук В.Ю. Математика : Зошит з геометрії. 2 клас

Корчевська О.П. та ін. 
Математика : Поточний бліц-контроль знань. 

2 клас (до підр. М. Богдановича та ін.)

Ч. 1 Ч. 2

Йосепчук С.М. Розв’яжи. Розмалюй. Перевір :  
Бліц-контроль знань. 2 клас

Беденко М.В. Робочий зошит. 1 клас

Задачі про динозавриків. Задачі на 
одну дію в межах 20

Лісова школа. Додавання та 
віднімання в межах 100

Мавпочка Чіта. Додавання та 
віднімання в межах 100

Пригоди Шелестунчика. Додавання 
та віднімання в межах 100

Казкові задачі. Збірник задач. 
Табличне множення і ділення

Будна Н.О. Математика. 2 клас

Блокнот №1. Повторення вивченого в 1 класі

Блокнот №2. Додавання і віднімання одноцифрових чисел з 
переходом через розряд у межах 20

Блокнот №3. Вирази з дужками. Задачі на дві дії

Блокнот №4. Додавання і віднімання двоцифрових чисел з пере-  
ходом через розряд у межах 100. Розв’язування задач на дві дії

Блокнот №5. Таблиця множення чисел 2, 3 та ділення на 2, 3

Блокнот №6. Таблиця множення чисел 4, 5 та ділення на 4, 5

Блокнот №7. Таблиця множення чисел 6, 7 та ділення на 6, 7

Блокнот №8. Таблиці множення чисел 8, 9 та ділення на 8, 9

Блокнот №9. Повторення вивченого за рік

2. Цікаві зошити та блокноти 3. Серія «Математика з усмішкою»
 У цій серії невеличких збірників задач і робочих зошитів ді-
тей зацікавлять різноманітні завдання, подані в нестандартній фор-
мі, задачі, що, власне, є веселими історіями, в яких діють кмітливі  
і симпатичні герої.

 Посібники містять систему вправ, які допоможуть 
швидко та ефективно опанувати правила арифметичних 
дій у межах сотні та вдосконалити обчислювальні навички.

www. bohdan-books.comwww. bohdan-books.com

4. Серія «Тренувальні 10-хвилинки»
 Мета даних посібників — закріпити обчислювальні навички та 
вміння розв’язувати рівняння, нерівності, задачі.


