
Підручник для 1 класу
закладів загальної середньої

освіти

БУКВАР



● Підручник створено відповідно до Типової освітньої програми. Він реалізує 
визначені новим Державним стандартом початкової освіти змістові лінії: 
«Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо 

медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо».

Успішне навчання за підручником забезпечать:
* системність та послідовність викладу навчального матеріалу;
* наявність вправ та завдань, які сприяють формуванню фонематичного слуху 

та артикуляційних навичок;
* наявність яскравих ілюстрацій для моделювання ситуацій спілкування, опори 

для виконання завдань з усного мовлення;
* різноманітна тематика текстів, що мають великий пізнавальний, розвивальний

і виховний потенціал;
* наявність завдань творчого та ігрового характеру.



Добукварний період:

* допомагає першокласникам формувати уявлення про роль слова; 
* розрізняти назви істот, неживих предметів; 
* розпізнавати слова – назви предметів, ознак, дій, ставити до них 

питання; 
* мати уявлення про мовні й немовні звуки; 
* розрізняти голосні й приголосні, тверді та мʼякі звуки; умовно позначати

їх на письмі; 
* вимовляти подані слова по складах, визначати на слух склад, 

який вимовляється з більшою силою голосу;  
* позначати слова умовними значками; 
* складати речення за поданою графічною схемою. 









Букварний період:

* наявна єдина система подачі літер на сторінці; 
* забезпечено єдність звукових і буквених вправ; 
* запропоновано завдання для вдосконалення техніки читання складів, 

стовпчиків слів, речень, текстів (для дітей, які вже мають навички
читання); 

* передбачено встановлення звʼязків між матеріалом, що вивчається, 
і наступними розділами й темами, перенесення здобутих знань на 
суміжні галузі. 













Післябукварний період:

* представлено багатий фольклорний матеріал, завдяки якому учні
пізнають найголовніші закономірності співжиття людей у соціумі, 
відповідальність за власні вчинки, за збереження природи, розуміють
важливість українського слова, рідної мови в житті людини; 

* вдало дібрано матеріали, які формують цінність родини, любов до 
Батьківщини, її історії та символів, повагу до людей праці; 

* у підручнику наявна текстова та візуальна інформація українознавчого
характеру; відповідає національній вдачі української дитини, сприяє
інтелектуальному, духовно-моральному, естетичному розвитку, 
утвердженню чеснот і норм моралі. 













Складові навчально-методичного комплекту:

• Зошит для письма. 1 клас (Ч. 1, Ч. 2)
У зошиті подано зразки написання рядкових і великих літер української абетки, що 
відповідають “Єдиним зразкам каліграфічного письма букв та їх з’єднань”, затвердженим 
МОН України, запропоновано різні варіанти з’єднань уже вивчених букв, зразки написання 
окремих слів, а також слова, речення і короткі тексти для списування. 

• Букваринка: посібник для 1-го класу

• Методичні рекомендації до проведення уроків навчання грамоти за букварем 
і зошитами для письма. 1 клас
Даний посібник містить календарне планування та розробки уроків до підручників
«Буквар» і «Букваринка» (авт. Чорна М. М., Грабар Д. І.). У посібнику подані розгорнуті
конспекти уроків (добукварний і букварний періоди), де пропонуються найрізноманітніші
оригінальні методи і прийоми роботи на уроках навчання грамоти. Ці рекомендації
забезпечать розвиток творчих здібностей, уміння самостійно працювати з книгою, 
розв’язувати мовні завдання аналітико-синтетичного характеру, встановлювати зв’язки, 
виділяти подібне й відмінне, робити певні узагальнення, оволодіти лексичним багатством
рідної мови. 

• Українська мова. Навчання грамоти в таблицях. 1 клас
Навчальний посібник у таблицях «Навчання грамоти. 1 клас» — елемент дидактично-
методичного комплекту, який рекомендується використовувати на уроках під час 
пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь та навичок учнів. 

• Навчання грамоти. Зошит для друкування. 1 клас
У посібнику запропоновано вправи на друкування великих та малих літер, списування, 
записування під диктовку, побудову звукових моделей тощо.



Дякуємо за увагу!
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