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Зміст підручника спрямований на дотримання основних мовних та мовленнєвих 
компетентностей учнів, а також на розвиток національної свідомості, духовно багатої 
мовної особистості.

Мета підручника спрямована на розвиток компетентних мовців із гуманістичним 
світоглядом, які володіють українською мовою і використовують її задля духовного, 
культурного та національного самоствердження.

Основне в освоєнні рідної мови – розуміти суть її окремих елементів, уміти 
розпізнавати їх і правильно користуватися ними.

Без мови людина не могла б ні думати, ні творити, ні самовдосконалюватися, 
а отже, й бути людиною. Усі досягнення, якими може похвалитися людство, створено 
завдяки мові. Коли інженери, учені обдумують нові машини, креслять плани споруд, 
складають програми для комп’ютерів, вони теж не можуть обійтися без мови. 
Їм треба щось записати, про щось довідатись у книжках, запитати в інших, та й 
думають вони за допомогою мови.

Зміст та мета підручника

Підручник з української мови І.П.Ющука відповідає 

Модельній навчальній програмі «Українська мова.

5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти 

(автори: Заболотний О.В., Заболотний В.В., 

Лавринчук В.П., Плівачук К.В., Попова Т.Д.).



Умовні позначення



Теоретичний матеріал підручника добре збалансовано як щодо 

теоретичного матеріалу, так і щодо практичної частини.

Сторінка 8



Рубрика «Мовні цікавинки» містить цікаву і корисну довідкову 

інформацію.

Сторінка 8



Рубрика «Робота в групі» дає можливість учням поспілкуватися 
на ту чи іншу тему і поділитися враженнями з однокласниками й 
однокласницями

Сторінки 16, 37



Після кожної теми вміщено запитання для самоперевірки.

Сторінка 10



Цікавими у підручнику є вправи з ключами.

Сторінка 18



Допоміжні матеріали підручника: таблиці, схеми, ілюстративний 

матеріал.

Сторінка 30, 90



Ілюстративний матеріал.

Сторінка 28



Рубрика «Щоденник» і завдання до нього допомагають краще 

засвоювати розмовну мову й удосконалювати її.

Сторінка 59, 63



Електронний додаток

Після кожного розділу вміщено тести для перевірки засвоєння 

учнями та ученицями вивченого матеріалу.

Сторінка 75, 133



У розділі «Розвиток мовлення» вміщено завдання, які відповідають 
інтелектуальним потребам та вподобанням школярів.

Українознавче наповнення підручника базується на вихованні любові до 
держави, пошани до української історії та культури.

Сторінка 297, 304



Довідкова інформація

Сторінка 321


