
Підручник для 1 класу
закладів загальної середньої

освіти

БУКВАР



● Підручник створено відповідно до Типової освітньої програми 
(під ред. Савченко О.Я.). 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.

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Добукварний період

* Розвиток усного мовлення учнів (слухання – розуміння – говоріння). 
* Ознайомлення зі звуками української мови (голосними, приголосними). 
* Практичне ознайомлення зі словами – назвами предметів, ознак, дій.
* Формування понятійного кола, повʼязаного з довкіллям учня.
* Побудова запитань та відповідей. 
* Вироблення навиків ведення бесіди, діалогу, висловлювання власних

вражень.
* Роль українських народних казок у формуванні світогляду дитини. 









Букварний період

* Ознайомлення з буквами української абетки.
* Читання складів, слів із поступовим ускладненням їх звуко-складової

структури.
* Звуко-буквений аналіз слів.
* Складове читання і читання цілими словами. 
* Читання речень, коротких текстів; правильне інтонування речень; 

практичне засвоєння розділових знаків.
* Творчі аналітико-синтетичні вправи для утворення слів.  









* Формування функціональної грамотності першокласників, стійкої
мотивації до читання завдяки добору простих і зрозумілих текстів, що
послідовно розвивають і поглиблюють понятійне коло учнів.

* Розвиток комунікативних умінь.
* Виховання духовно багатої особистості. 







* Розвиток творчого мислення та уяви учнів забезпечується засобами
мовної гри, театралізації. 









Післябукварний період
* У підручнику представлено багатий фольклорний матеріал (прислівʼя, 

приказки, казки, байки, пісеньки), 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.  











* Підручник містить методично цінний ілюстративний матеріал.
* Вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу. 







Складові навчально-методичного комплекту:

• Українська мова. Зошит для письма та розвитку зв’язного мовлення. 
1 клас (Ч. 1, Ч. 2) 

У зошиті подано зразки написання рядкових і великих літер української абетки, 
виділено нижню рядкову лінію, запропоновано шаблон (похилі лінії), різні 
варіанти з’єднань вивчених букв, зразки написання окремих слів, коротких 
речень. Малюнки сприятимуть збагаченню словникового запасу учнів, 
служитимуть матеріалом для побудови звукових моделей слів, допоможуть 
у складанні речень та зв’язної розповіді. 

• Українська мова. Навчання грамоти. Конспекти уроків. 1 клас
У посібнику подано конспекти уроків навчання грамоти для 1 класу. 
Передбачена робота з зошитами для письма, зошитом для друкування, дитячою
книжкою, введено уроки зв’язного мовлення, запропоновано ігри, кросворди, 
творчі завдання тощо. 

• 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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