
МАТЕМАТИКА
ПІДРУЧНИК ДЛЯ 2 КЛАСУ 

закладів загальної середньої освіти

Пропонуємо Вашій увазі підручник «Математика. 2 клас» авторів Будної Наталії Олександрівни
та Беденка Марка Васильовича, який є концептуальною складовою частиною системи підручників цих авторів.

Даний підручник є переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів підручників для початкових класів. 



● Зміст підручника відповідає типовій освітній програмі МОН України, 
розробленій під керівництвом О.Я. Савченко, охоплює всі змістовні лінії 
Державного стандарту початкової освіти з математики та дозволяє 
забезпечити цілісність навчально-виховного процесу.
● У підручнику логічно поєднані два підходи до вивчення математики: 
традиційне та розвиваюче особистісно зорієнтоване навчання.

● Успішне навчання за підручником забезпечать чітка структуризація 
навчального матеріалу та апарат орієнтування.

Умовні позначення: 





● Матеріал у підручнику розміщено поурочно. 
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● Подача нового матеріалу супроводжується лаконічним поясненням, 
схемою чи малюнком. 
● Теоретичні правила у підручнику виділені кольором (на плашці), що 
полегшує дітям процес запам'ятовування. 
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● Наведено зразок запису розв'язання задач. 



● У підручнику запропоновано різноманітні завдання на розвиток обчислювальних 
навичок. 
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● Нестандартно подана алгебраїчна лінія програми. 



● Система різноманітних творчих завдань у підручнику передбачає послідовну 
роботу над текстовими задачами. 





● Логічно, послідовно й нестандартно подано геометричну лінію програми. 
Запропонована цікава система завдань на розвиток просторової уваги. 







● Цікаво й оригінально розглядаються вправи на роботу за таблицями, схемами, 
діаграмами, графіками. 





● У підручнику запропоновано завдання для роботи в парах, різні за 
складністю завдання творчого характеру, що дозволить здійснювати 
диференційоване навчання. Завдання поступово ускладнюються, але 
відповідають віковим особливостям другокласників. 







● Запропоновано цікаві практичні ігрові задачі-моделі. 





У навчально-методичний комплект входить: 
• Математика. Робочий зошит. 2 клас (Ч. 1, Ч. 2) 
Будна Н.О., Беденко М.В. 

У посібнику подано оригінальні, різні за складністю вправи та завдання на удосконалення обчислювальних навичок
учнів, на розвиток логічного та творчого мислення.

• Математика. Конспекти уроків. 2 клас 
Будна Н.О., Шост Н.Б. 
У посібнику подано розгорнуті плани-конспекти уроків з математики. Запропоновано завдання для індивідуальної,
фронтальної та групової роботи, усного рахунку, зразки бесід під час вивчення нового матеріалу, практичні та ігрові
види робіт, різноманітні творчі завдання для роботи над задачами, завдання логічного характеру тощо.

• Математика в таблицях. 2 клас 
Шост Н.Б. 
Таблиці з математики для 2 класу — елемент навчально-методичного комплекту, який рекомендується
використовувати на уроках фронтально під час пояснення, закріплення, узагальнення знань, умінь і навичок учнів.

• Збірник задач і тестових завдань із математики. 2 клас 
Будна Н.О. 

• Математика. 1000 задач. Збірник 
Беденко М.В. 
У посібнику «Математика. 1000 задач» запропоновано завдання для поглиблення, закріплення навчального
матеріалу, вправи для усного рахунку, задачі, різноманітні творчі завдання.

• Математика. Картки для поточного та тематичного контролю знань. 2 клас
Походжай Н.Я., Шост Н.Б. 
У посібнику подано картки для поточного та тематичного контролю знань учнів 2 класу. Посібник призначений для
самостійної роботи учнів.

• Математика. Зошит для контрольних робіт. 2 клас.
Будна Н.О. 
У посібнику запропоновано тексти 8 контрольних робіт, по 2 варіанти у кожній. Посібник містить сторінки для аналізу
контрольної роботи. Кожен варіант є окремим блоком сторінок.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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