
Підручник для 4 класу
закладів загальної середньої 

освіти: у 2-х частинах

Українська мова 
та читання

Л.О. Варзацька, Г.Є. Зроль, Л.М. Шильцова (частина 1)
М.І. Чумарна (частина 2)



Пропонуємо Вашій увазі підручник «Українська мова та читання. 4 клас»
(у 2-х частинах) авторів Варзацької Лариси, Зроль Галини, Шильцової
Любові, Чумарної Марії, який є новаторським, розвиваючим,
пізнавальним, креативним, цікавим та виховним.



¤ Зміст підручника відповідає Типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом
Савченко О. Я., охоплює всі змістові лінії Державного стандарту початкової школи з
мовно-літературної освітньої галузі (українська мова і літературне читання) та дозволяє
забезпечити цілісність навчально-виховного процесу.

¤ У підручнику забезпечено розвиток особистості дитини засобами різних видів
мовленнєвої діяльності і формування ключових компетентностей: комунікативної та
читацької; розвиток здатності спілкуватись українською мовою, послуговуватися нею в
особистому й суспільному житті; розвиток емоційно-чуттєвого досвіду, мовленнєво-
творчих здібностей.

¤ Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального
матеріалу та апарат орієнтування.



Частина 1



Частина 2



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

І частина

ІІ частина



Взаємодіємо усно
Запропоновані завдання спрямовані на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й
оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими
людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей.

Назва розділу

Назва теми

Поетична назва уроку (епіграф), 
на якому текстовий матеріал 
об’єднаний однією тематикою

Ілюстративний 
матеріал

Робота над 
виразністю 

читання

Матеріал для 
роботи

в групах, парах

Практичні завдання 
творчого характеру



Творчі 
завдання

Творче 
завдання,

міркування



Взаємодіємо письмово
Продумано систему комплексних вправ і завдань (за мірою допомоги, рівнем творчості, способами інтеграції
видів діяльності; нестандартні завдання, орієнтовані на збагачення активного словника та мовленнєвий
розвиток учнів).

Початок уроку

Електронний 
додаток

Творчі завдання

Каліграфічна 
вправа

Словникова 
робота

Теоретичний
матеріал

Ілюстрації



Картина

Робота
в групах, парах

Аналіз
та оцінювання 

матеріалу

Завдання
для диференційованої 

роботи

Домашнє завдання



Творчі 
завдання

Творчі 
завдання

Дослідження

Медіадодаток

Робота
з таблицею

Робота 
з усім класом



Робота
в парах, групах

Практичні 
завдання

Домашнє 
завдання



Творчі 
завдання

Практичні 
завдання

Творче 
завдання

Робота
з ілюстративним 

матеріалом



Робота
над виразним 

читанням твору

Запитання
та завдання

Словникова 
робота

Читаємо
Передбачені завдання на формування в учнів повноцінної навички читання, умінь самостійно вибирати й
опрацьовувати літературні тексти різних видів, жанрів, стилів, висловлювати своє ставлення до прочитаного,
сприймати художній текст як засіб збагачення особистого досвіду, працювати з інформацією в різних форматах,
застосовувати її в комунікативних ситуаціях, практичному досвіді.

Робота
в групах

Медіадодаток



Завдання
творчого характеру

Робота
з прислівʼями

Завдання
на вибір

Ілюстративний
матеріал

Робота
із загадкою



Творче
завдання

Словникова 
робота

Виразне 
читання

Дослідження

Робота
над текстом

Медіадодаток

Підсумок
за темою

Робота
над текстом

Творча
робота



Виразне 
читання

Виразне 
читання

Робота
над прислівʼями

Творчі завдання
на вибір

Розвиток 
мовлення

Словникова
робота

Міркування

Запитання
та завдання



Дякуємо за увагу!
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