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в ходження України до європейсько-
го освітнього простору неможливе 
без модернізації змісту освіти в 

контексті її відповідності сучасним стан-
дартам і потребам. аби вітчизняна освіта 
не тільки досягла високого рівня, а й стала 
цікавою для школярів, здійснюється по-
шук інноваційних варіантів, вивчаються 
ефективні напрацювання, враховується 
міжнародний досвід.

Ідеологією реформи освіти є концепція 
«нової української школи» (нУШ) — 
школи компетентностей, котрі розгляда-
ються як «динамічна комбінація знань, 
умінь і цінностей, що визначають здат-
ність особи успішно розв’язувати життєві 
проблеми, провадити подальшу навчаль-
ну діяльність» [3, с. 12]. серед ключових 
компетентностей, які здатні забезпечити 
особисту реалізацію та життєвий успіх 
протягом усього життя, першим названо 
вільне володіння державною мовою, що 
підкреслює значущість мовно-літератур-
ної галузі, вивчення української мови і лі-
тератури в закладах загальної середньої 
освіти.

Першим обов’язковим ступенем здо-
буття мовної освіти є початковий, який за 
вимогами чинного державного стандарту 
від 21 лютого 2018 р. розподіляється на 
два цикли: адаптаційний (1-2 класи) і ба-
зовий (3-4 класи) [2]. Інтегрований харак-

тер комунікативної компетентності обу-
мовлює використання в процесі навчання 
української мови внутрішньопредметних 
і міжпредметних зв’язків, котрі сприяють 
цілісності результатів розвитку здат-
ності спілкуватися українською мовою 
та переносу мовно-мовленнєвих умінь 
у нові ситуації. особливо це стосується 
вивчення української мови в 1-му класі, 
опанування дітьми інтегрованого курсу 
«навчання грамоти».

Протягом 2017/2018 навчального року 
за наказом Міністерства освіти і науки 
України від 13 липня 2017 р. № 1028 «Про 
проведення всеукраїнського експеримен-
ту на базі загальноосвітніх навчальних 
закладів» в пілотних перших класах 
освітній процес здійснювався в рамках 
дослідно-експериментальної роботи все-
українського рівня з теми «Розроблення 
і впровадження навчально-методичного 
забезпечення початкової освіти в умовах 
реалізації нового державного стандарту 
початкової загальної освіти». зокрема в 
харківській області в пілотному проекті 
брали участь харківська гімназія № 12 
харківської міської ради, хорошівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів хар-
ківської районної ради, Богодухівський 
колегіум № 2 Богодухівської районної 
ради, красноградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 імені о.І. копи-
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ленка красноградської районної держав-
ної адміністрації.

для навчання грамоти в експери-
ментальних класах використовувалися 
букварі та зошити з друкованою основою 
таких авторів, як М. Вашуленко і о. Ва-
шуленко; І. Большакова і М. Пристінська, 
М. захарійчук, Г. Іваниця, к. Пономарьо-
ва, І. цепова, М. чумарна та інші. Щотиж-
ня вчителі отримували навчально-мето-
дичні матеріали до Модельної навчальної 
програми для першого класу за редакцією 
Л. андрушко, М. Барни, о. Волощенко, 
о. Ганик, т. Гільберг, о. Гоголь, Л. Гуме-
нюк, н. древняк-сарабун, н. Пастушенко, 
о. Росипської, М. товкало, Р. Шаламова, 
Р. Шияна та інших методистів. 

для учасників пілотного проекту про-
водилися лекції, вебінари, майстер-кла-
си, здійснювалася інтернет-підтримка 
на сайтах нУШ, Інституту модернізації 
змісту освіти, «Edеra», «Методист», «По-
чаткова школа і дошкілля», «Учитель 
учителю» тощо. автори посібників і мето-
дичних рекомендацій постійно стежили за 
результатами навчання першокласників, 
проводили моніторинг, удосконалювали 
робочі зошити за побажаннями і заува-
женнями вчителів-практиків. 

У результаті всебічної роботи були 
впорядковані комплекти навчально-ме-
тодичних посібників для учнів 1-го класу, 
які мають забезпечити процес навчання 
грамоти в 2018/2019 навчальному році за 
типовими освітніми програмами, скла-
деними на основі нового державного 
стандарту початкової освіти. зокрема, в 
результаті конкурсного відбору проек-
тів підручників для 1-го класу закладів 
загальної середньої освіти від 29 трав-
ня 2018 р. до переліку посібників, які 
друкуватимуться за кошти державного 
бюджету, увійшли букварі: 1) М. Вашу-
ленка, о. Вашуленко; 2) к. Пономарь-
ової; 3) н. Воскресенської, І. цепової; 
4) о. Большакової, М. Пристінської. крім 
того, пройшли конкурсний відбір і будуть 
друкуватися частково за кошти видав-
ництв букварі: 1) В. наумчук, М. наумчук; 
2) М. захарійчук; 3) Г. Іваниці [4, с. 2 — 3].

Мета статті — зазначити концепту-
альні положення створення навчаль-
но-методичного комплекту для курсу 
«Українська мова. навчання грамоти» 
згідно з вимогами нового державного 
стандарту початкової освіти і типових 
програм початкової освіти, описати осо-
бливості побудови букваря, прописів і 
наочно-ілюстративного та роздавального 
матеріалів, авторами якого є н. Воскре-
сенська, І. цепова. 

В умовах реалізації нового держав-
ного стандарту початкової освіти для 
інтегрованого курсу «Українська мова. 
навчання грамоти» необхідно було здій-
снити навчально-методичне забезпечення 
учнів і вчителів 1-го класу, сформувати 
комплект підручників, робочих зошитів, 
наочно-ілюстративного й роздаткового 
матеріалу до них.

п ілотування модельної програми 
інтегрованого курсу «Українська 
мова. навчання грамоти» протя-

гом 2017/2018 навчального року вимагало 
навчально-методичного забезпечення 
експериментальних перших класів. серед 
інших посібників у видавництві «Ранок» 
(м. харків) був опублікований робочий 
зошит з української мови «дивослово» 
для 1-го класу закладів загальної се-
редньої освіти, що отримав гриф МонМс 
України [8].

основна мета навчального посібника 
І. цепової «дивослово» — мовно-мовлен-
нєвий розвиток особистості учнів, форму-
вання комунікативної та інших ключових 
компетентностей, необхідних для ефек-
тивної життєдіяльності та продовження 
навчання в початковій і основній школі. 

Головна увага в робочих зошитах 
приділяється формуванню механізмів 
читання і письма на бінарних уроках, 
тому мовно-ілюстративний матеріал тут 
подається на розворотах. на лівій сторінці 
розташовано матеріал для читання: впра-
ви «досліджуй звуки мовлення», «Вивчай 
букви», завдання «читай сам», «читаємо 
разом», «читає той, хто знає всі літери» 
тощо. на правій сторінці вміщено матеріал 
для письма: графічні вправи «Потренуй 
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руку», «Вивчай букви», завдання «на-
пиши за зразком», «допиши», «спиши з 
друкованого» тощо. таке розташування 
мовно-ілюстративного матеріалу дозво-
ляє учням і вчителю легко переходити від 
читання до письма і навпаки на інтегрова-
ному уроці навчання грамоти. наприклад, 
ознайомлення з друкованою літерою 
можна поєднати з аналізом відповідної 
писемної, читання надрукованих складів 
пов’язати із записом їх у рядках прописів, 
після читання тексту виписати з нього 
окреме речення та ін.

завдання і вправи в навчальному 
зошиті «дивослово» враховують розви-
вальний аспект змісту мовно-літератур-
ної освітньої галузі, який передбачає фор-
мування досвіду творчої діяльності учнів, 
оволодіння узагальненими способами дій, 
рольове моделювання способів поведінки 
в різних ситуаціях, розвиток активного 
пізнавального ставлення до дійсності. 

в иховне спрямування зошита за-
безпечується за допомогою змісту 
посібника, його зв’язку з життєвим 

досвідом першокласників, створення умов 
для самовираження учнів у різних видах 
діяльності. У першу чергу в дітей фор-
мується повага до держави, її символіки, 
української мови, традицій і звичаїв 
українського народу. 

отже, робочий зошит «дивослово» 
зорієнтований на оновлений зміст та мето-
ди навчання в першому класі, інтеграцію 
та гуманізацію початкової освіти, реалі-
зацію особистісно орієнтованого підходу 
до навчально-виховного процесу.

з урахуванням результатів пілотуван-
ня робочих зошитів І. цепової «дивослово» 
у співавторстві з проф. н. Воскресенською 
був упорядкований навчальний посібник у 
двох частинах «Українська мова. Буквар» 
[1], який за рішенням конкурсної комісії 
«Українська мова і література» конкур-
сного відбору проектів підручників для 1 
класу закладів загальної середньої освіти 
від 29 травня 2018 р. запропоновано вклю-
чити до переліку підручників для 1-го 
класу, які можуть друкуватися за кошти 
державного бюджету. 

Буквар упорядкований з урахуван-
ням ключових змін у державному стан-
дарті початкової освіти і змістових ліній 
типових освітніх програм для початко-
вої школи, розроблених за редакцією 
о. савченко [5] і Р. Шияна [6], а також 
вікових особливостей дітей, потреб 
їхнього актуального і перспективного 
розвитку. тематика уроків дібрана з 
урахуванням часткової міжпредмет-
ної інтеграції з природничою, грома-
дянською й історичною, мистецькою, 
здоров’язбережувальною, соціальною 
галузями, що сприяє цілісності резуль-
татів початкової освіти та переносу 
умінь у нові для дітей ситуації.

п ідручник має в основі таку тех-
нологію навчання грамоти, коли 
предметом вивчення стає слово як 

одиниця мовлення, його звукова струк-
тура, органічний зв’язок звукової форми 
слова з його значенням. зміст посібника 
відображає внутрішньопредметну ін-
теграцію навчання читання і письма: у 
букварній частині поряд із друкованими 
літерами подано відповідні писемні для 
порівняння і запам’ятання конфігурації; 
окремі слова, речення, прислів’я і скоро-
мовки діти читають із рукописного шриф-
ту; відповідно, під час навчання письма 
діти списують зі сторінок букваря склади, 
слова і речення.

Буквар написаний на основі звукового 
аналітико-синтетичного методу навчання 
грамоти, котрим ще від часів к.д. Ушинсь-
кого послуговується українська буква-
ристика. Порядок вивчення літер за-
безпечується частотністю вживання 
відповідних мовленнєвих звуків. споч-
атку вивчаються букви голосних звуків 
(а, я, о, У, Ю, и, І, е). далі — букви на 
позначення сонорних звуків (Р, Л, М, 
н, В). Потім опрацьовуються літери, що 
позначають парні звуки за дзвінкістю-
глухістю та знак м’якшення (д, т, Б, П, 
з, с, ь, Ґ, к, Г, х, Ж, Ш). Після цього діти 
ознайомлюються з буквами і додатковим 
знаком для позначення звука [й] (й, я, Ю, 
є, Ї, апостроф). закінчується букварний 
період вивченням літер на позначення 
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найменш частотних в українській мові 
звуків, зокрема з ускладненою кількісною 
невідповідністю: один звук — дві букви, 
два звуки — одна буква (буквосполучення 
дЖ, дз, букви ц, Ф, Щ).

одним із принципів побудови підруч-
ника є попарне введення букв голосних 
звуків (а — я, У — Ю), що допомагає 
першокласникам відкрити позиційний 
принцип читання, а також полегшує по-
дальше вивчення літер я, Ю, є, Ї, оскільки 
діти спочатку ознайомлюються тільки з 
першою функцією («роботою») літер я, 
Ю — позначати голосний звук і м’якість 
приголосного в прямому складі, навчають-
ся попарно читати склади типу Ра — Ря, 
РУ — РЮ. 

Буквар н. Воскресенської, І. цепової 
побудований з урахуванням різних рівнів 
підготовленості дітей до школи, а тому 
містить завдання типу: прочитай, що 
зможеш; читає той, хто знає всі букви. У 
підручнику значна увага приділяється 
формуванню мовленнєвих умінь: збага-
ченню й активізації словника учнів, роботі 
над граматичним ладом мовлення, умін-
ням вступати в діалоги на доступні дітям 
теми, а також розвиткові монологічного 
мовлення.

К рім того, підручник містить багато 
завдань, пов’язаних з театралі-
зацією прочитаного: інтонування 

вигуків із різним настроєм, зміна темпу 
мовлення під час читання малих форм 
фольклорних творів (скоромовок, коли-
скових, загадок, мирилок тощо), читання 
діалогових текстів в особах із відповідною 
зміною тембру і сили голосу, викори-
стання голосу і мови тіла (міміки, жестів, 
рухів) для відтворення емоцій персонажів 
під час інсценування.

електронним додатком до матеріалів 
букваря є набори світлин, листівок, фо-
токолажів, коміксів, а також відеозаписи 
мультфільмів і зразків реклам, що дозво-
ляє формувати в учнів уміння аналізува-
ти, висловлювати свої думки й почуття, 
критично оцінувати інформацію в медіа-
текстах, а також за допомогою вчителя 
створювати власні прості медіапродукти 

(sms-повідомлення, світлини, комікси, 
дитячі журнали тощо). 

Матеріали букваря спрямовані на 
формування в учнів наскрізних умінь: 
читання з розумінням, уміння вислов-
лювати власну думку, логічне і критичне 
мислення, творчість, ініціативність, здат-
ність співпрацювати з іншими людьми. 
навчальний посібник є особистісно орієн-
тованим. Він націлений на гармонізацію 
взаємин дітей, зародження інтересу до 
себе як до людської істоти, прийняття 
себе таким, яким є, формування оптимі-
стичного світовідчуття й оптимістичної 
гіпотези власного розвитку, самоповаги, 
розвиток здатності поводитися совісно, 
елементарне уявлення про сенс життя, 
конструктивного позитивного мислення, 
усвідомлення себе в часі і просторі.

до підручника н. Воскресенської, 
І. цепової «Українська мова. Буквар» 
упорядковано навчальний зошит у двох 
частинах «Прописи з калькою» [10]. Ін-
тегрування курсу «навчання грамоти» 
забезпечується тут відповідністю тема-
тики букваря і прописів, однаковою послі-
довністю вивчення літер, використанням 
друкованого і писемного шрифтів.

Н овизна навчального посібника по-
лягає в його побудові та видах гра-
фічних вправ. так, у добукварній 

частині зошита є не тільки традиційні за-
вдання на розфарбовування, домальову-
вання, наведення контурів, штрихування, 
ознайомлення з видами ліній, графічною 
сіткою зошита й елементами писемних 
літер, але й авторські художні образи еле-
ментів букв у супроводі віршів чи дидак-
тичних казок, уміщених у методичному 
додатку для вчителів. Пропонуються тут 
і вправи на наведення елементів у кон-
турі писемних літер як прийом мотивації 
їх якісного зображення. так, учні кілька 
разів зустрічаються з однією й тією ж 
буквою (без її називання), що переконує 
у візуальному сприйнятті дітьми форми 
букви та її елементів.

У букварній частині прописів для 
ознайомлення першокласників із напи-
санням літер пропонуються збільшені 
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зразки з позначенням початку написання 
і напряму рухів руки, зображення збіль-
шених елементів букв у розчерках для 
підготовки до письма, художні образи, 
котрі також супроводжуються віршами 
й дидактичними казками, уміщеними в 
методичному додатку для вчителів. 

Ф ормування навички письма з 
новою для учнів буквою від-
бувається послідовно. для цього 

в прописах подано зразки для написання 
окремої букви, склади для відпрацювання 
видів поєднань літер між собою, а також 
приклади написання слів і речень. для 
зацікавлення першокласників тут про-
понуються дидактичні ігри «слово розси-
палося», «конструктор», «знайди букви в 
малюнку», «домалюй букву», запис слів-
відгадок ребусів, логічні завдання і вправи 
на списування з друкованого шрифту. 
таке використання графічних вправ за-
безпечує природовідповідну єдність по-
нятійно-логічного й емоційно-образного 
мислення, опору на добре розвинуту уяву 
першокласників.

особливістю післябукварної частини 
прописів є повторення написання літер 
за групами складності (генетичний метод 
навчання письма), відпрацювання зобра-
ження букв у розчерках.

для унаочнення процесу навчання 
грамоти створено комплект плакатів до 
кожної літери української абетки, який 
складається з двох частин [9]. його до-
речно використовувати під час вивчення 
нового матеріалу, а також у процесі за-
кріплення й узагальнення знань, умінь 
та навичок учнів. комплект доповнений 
диском з презентаціями, методичними 
рекомендаціями для вчителя. 

для навчання першокласників чи-
тання пропонуються яскраві предметні 
малюнки для звукового аналізу слів за 
поданою під ними схемою, зразки великих 
і малих друкованих літер, ілюстрований 
та ігровий матеріал для читання складів, 
слів і речень. В електронному додатку 
до плакатів для навчання читати пропо-
нуються завдання: 1) на знаходження в 
рядках літер заданих букв з уточненням 

їх кількості; 2) визначення «зайвих» літер 
у рядках схожих букв; 3) уточнення місця 
букви в надрукованих словах (на почат-
ку, в середині, в кінці); 4) читання неве-
ликих текстів; 5) відгадування ребусів з 
предметними малюнками і друкованими 
літерами.

для навчання дітей письма подаються 
зразки великих і малих писемних букв із 
позначенням початку письма й напряма-
ми руху руки, набори елементів писемних 
літер для вибору і конструювання заданої 
букви, яскраві художні образи писемних 
літер з дидактичними віршами до них для 
образного запам’ятовування конфігурації 
та звуко-буквеного співвідношення. В 
електронному додатку до плакатів для 
навчання писати пропонуються завдання: 
1) на знаходження в рядках літер заданих 
букв з уточненням їх кількості; 2) визна-
чення «зайвих» літер у рядках схожих 
букв; 3) знаходження у формі літер гра-
фічних недоліків, помилок; 4) читання з 
рукописного шрифту і визначення серед 
слів тих, що написані двічі, відрізняють-
ся однією літерою, складені з однакових 
букв, мають у складі по дві або три задані 
букви тощо; 5) списування після читання 
і виконання аналітичних завдань. 

Д ля організації роботи першокла-
сників у групах і парах створено 
індивідуальні флеш-картки, які є 

додатком до таблиць з навчання грамоти, 
а також окремим самостійним засобом 
навчання [7]. Вони упорядковані до кожної 
літери української абетки і складаються 
з двох частин. на першій частині подано 
предметні малюнки для звукового аналі-
зу слів і співвідношення їх з відповідною 
звуковою моделлю. на другій частині роз-
ташовано казковий сюжетний малюнок і 
надруковано слова для читання або зна-
ходження в них заданої літери. за даними 
флеш-картками можна запропонувати 
різноманітні завдання. наприклад:

1. «Що зайве?» — Учні розглядають 
предметні малюнки, називають відповідні 
слова, аналізують їх, визначаючи в кож-
ному кількість складів у слові, наголоше-
ний склад, характеризуючи послідовно всі 
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звуки (голосні, тверді та м’які приголосні). 
Після цього діти обирають до проаналізо-
ваних слів відповідні звукові моделі і зна-
ходять зайву третю звукову модель слова. 

2. «Знайди пару» — ця вправа має 
обернену дію відносно першої. спочатку 
учні нібито «читають» звукову модель 
слова, уточнюючи в ній кількість складів, 
наголошений склад, характеристику всіх 
звуків (голосні, тверді та м’які приголо-
сні). Потім до проаналізованої звукової 
моделі діти добирають слово за поданими 
предметними малюнками.

3. «Хто більше?» — Учні працюють 
колективно або в парах. діти уважно роз-
глядають сюжетний малюнок і по черзі 
називають зображені на ньому предмети, 
в назвах яких чується заданий учителем 
звук. додатковим завданням може бути 
визначення місця цього звука у слові (на 
початку, в середині, в кінці). 

4. «Цікава розмова» — діти працюють 
у парах. за сюжетними малюнками, на 
яких чітко видно, що персонажі розмовля-
ють між собою, складається й обігрується 
казковий діалог. 

5. «Казочка» — за сюжетними малюн-
ками діти складають невеличкі казкові 
зв’язні висловлювання (3-5 речень). Учи-
тель пропонує починати тексти фразами: 
були собі…, одного разу…, у чарівному 
лісі (полі, болоті, місті) жили собі…, а за-
кінчувати казку словами: і стали вони…, 
добре закінчилася пригода…та ін. 

комплект «Вивчаємо абетку. навчан-
ня грамоти» [7] містить картки зі зраз-
ками друкованих та рукописних літер 
українського алфавіту, на звороті яких 
подано зображення предметів, у назвах 
яких є буква, що вивчається, та художній 
образ літери. на кожній картці є QR-код. 
При наведенні камери пристрою на QR-
код дитина може переглянути презента-
цію до кожної букви української абетки. 
крім того, у комплекті є дві заготовки для 
лепбуків, картки з друкованими буква-
ми та умовними позначеннями звуків на 
магнітах, з яких можна складати слова — 
назви зображених предметів та звукові 
моделі до слів.

Упорядкований до букваря і прописів 
наочний роздавальний матеріал допома-
гає вчителеві зробити процес навчання 
грамоти насиченим для дітей руховим 
змістом, образами, емоційними пережи-
ваннями. Він забезпечує діяльнісний під-
хід до навчання.

Н ова редакція державного стан-
дарту початкової освіти (мовно-
літературна галузь), типові освітні 

програми для 1-2 класів обумовили не-
обхідність розробки для 1-го класу суча-
сного навчально-методичного комплекту 
інтегрованого курсу «Українська мова. 
навчання грамоти». основні навчальні по-
сібники — буквар і прописи — мають бути 
націлені на розвиток у першокласників 
умінь спілкуватися державною мовою, на 
формування в дітей комунікативної ком-
петентності, яка є водночас і ключовою, і 
предметною. Упорядкування комплекту 
має враховувати можливості й інтереси 
учнів, а також набутих ними певного кола 
знань у дошкільному віці. Роботу дітей у 
малих групах і парах треба забезпечи-
ти наборами наочного та роздавального 
дидактичного матеріалу з QR-кодами 
та електронними додатками, що містять 
презентації світлин, фотоколажів, поси-
лання на інтернет-ресурси для переглядів 
мультфільмів, коміксів, реклам та інших 
медіапродуктів. такий комплект дозволить 
зробити уроки навчання грамоти цікавими, 
прищеплювати дітям бажання навчатися, 
досліджувати мовні явища, сприятиме 
становленню пізнавального інтересу.
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