
Навчальний посібник
для 1 класу

закладів загальної
середньої освіти

у 5-ти частинах

БУКВАР
УКРАЇНСЬКА МОВА



● Навчальний посібник створено відповідно до Типових освітніх програм
(під ред. О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна). Він реалізує визначені Державним стандартом 

початкової освіти змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо 
письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовлення», «Театралізуємо». 

Успішне навчання за посібником забезпечать:

* системність та послідовність викладу навчального матеріалу;

* зінтегровані функції Букваря та робочого зошита;

* 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 та писемного мовлення;

* різноманітна тематика текстів, що мають великий пізнавальний, розвивальний

і виховний потенціал;

* наявність завдань творчого та ігрового характеру;

* наявність завдань, різних за ступенем складності, які уможливлюютьорганізацію диференційованої

роботи в парах, групах;

* наявність аудіосупроводу.



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ



Добуквений 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/учениці.

* Побудова запитань та відповідей. 

* Вироблення навиків ведення бесіди, діалогу, висловлювання власних

вражень.

* Роль українських народних казок у формуванні світогляду дитини. 

* Підготовка руки до оволодіння письмом, написання елементів букв.



Слухання тексту

Ілюстрація

Тема уроку

Відповіді на запитання

Розвиток усного 

мовлення

Підготовка руки 

до письма



Тема уроку

Усне виконання 

завдання

Слухання та 

обговорення

Розвиток усного 

мовлення

Ілюстрації

Робота в групах



Слухання та 

обговорення

Робота в парах

Практичне 

завдання

Підготовка руки 

до письма

Робота в групах





Слухання та 

обговорення

Виконання 

завдання

Робота в парах

Робота в групах



Буквений період

* Ознайомлення з друкованими і рукописними буквами української абетки

та звуками, які вони позначають.

* Читання складів, слів із поступовим ускладненням їх звуко-складової

структури.

* Письмо малих та великих літер українського алфавіту; ознайомлення

з основними зєднаннями букв.

* Звуко-буквений аналіз слів. Побудова звукових моделей.

* Складове читання і читання цілими словами. 

* Письмо слів, речень, невеликих текстів.

* Творчі аналітико-синтетичні вправи для утворення слів.  

* Читання речень, коротких текстів; правильне інтонування речень; 

практичне засвоєння розділових знаків.



Зразки друкованих

та рукописних літер

Визначення місця 

звука у схемах

Читання

Друкування літер

Виділення звука

в слові

Розвиток мовлення

Робота в парах

Добір слів до схем, 

моделей

Складання речень

за схемами













* формуванню функціональної грамотності першокласників, стійкої

мотивації до читання завдяки добору простих і зрозумілих текстів, що

послідовно розвивають і поглиблюють понятійне коло учнів;

* розвитку комунікативних умінь;

* вихованню духовно багатої особистості. 

● Пропонований навчальний посібник сприятиме:











* Розвиток творчого мислення та уяви учнів забезпечується засобами

мовної гри, театралізації.





Післябуквений період

* У навчальному посібнику 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.

* Дібрано завдання та вправи для вдосконалення навичокнаписання літер, 

слів, речень, невеликих текстів.

* Запропоновано практичні завдання різної складності, цікаві творчі вправи.

* Авторка використовує різні способи інтеграції видів діяльності, методи, 

прийоми, організаційні форми, зорієнтовані на активізацію комунікативної, 

читацької та інших ключових компетентностей; розвиток особистості

учня/учениці засобами різних видів мовленнєвої діяльності, сприймання, 

уяви, мислення. 

















* Підручник містить методично цінний ілюстративний матеріал.

* Вирізняється новизною підходів до виучуваного матеріалу. 









Дякуємо за увагу!
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