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Анотація 

У статті розкрито мету, структуру і зміст навчально-методичного 

комплекту з української мови для 2 класу. Подано методичні рекомендації 

щодо його використання в навчально-виховному процесі на різних етапах 

формування комунікативної компетентності.  
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клас, формування комунікативної компетентності. 

 

Аннотация 

В статье раскрыты цели, структура и содержание учебно-

методического комплекта по украинскому языку для 2 класса. Даны 

методические рекомендации по его использованию в учебно-воспитательном 

процессе на разных этапах формирования коммуникативной компетентности. 

Ключевые слова: учебно-методический комплект, украинский язык, 2 

класс, формирование коммуникативной компетентности. 

 

Abstract 

The purpose, structure and content of the educational-methodical set in 

Ukrainian for the second grade are revealed in the article.  Methodical 

recommendations on its use in the educational process at different stages of 

formation of communicative competence are given. 

Keywords: educational-methodical set, Ukrainian language, second grade, 

formation of communicative competence. 

 

Формування комунікативної компетентності є основним завданням 

навчання другокласників української мови в Новій українській школі. 

Нагадаємо, що комунікативна компетентність молодшого школяра 

виявляється в здатності спілкуватися з людьми різного віку і статусу, 

розуміти й відтворювати сприйняту на слух та прочитану інформацію, 
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змістовно й грамотно висловлювати свої думки в усній і письмовій формах, 

вільно володіти мовою в різних навчальних та життєвих ситуаціях. 

На формування складників комунікативної компетентності спрямовано 

змістові лінії типової освітньої програми мовно-літературної галузі, 

розробленої колективом під керівництвом О. Я. Савченко. Їх реалізації 

підпорядковано зміст підручника «Українська мова та читання. Частина 1» 

автора К. І. Пономарьової та навчально-методичний комплект до нього, який 

складається з таких посібників: 

зошит з розвитку мовлення «Малюю словом»; 

зошит з друкованою основою «Застосовую знання»;  

картки-тренажери з грамотного письма «Пишу без помилок»; 

тематичні перевірні роботи з української мови «Мої досягнення»; 

картки з української мови із серії «Формування предметних 

компетентностей»; 

збірник перевірних робіт з української мови із серії «Перевірка 

предметних компетентностей». 

Розглянемо завдання кожної змістової лінії мовно-літературної галузі у 

формуванні складників комунікативної компетентності та засоби їх реалізації 

в підручнику і зазначених навчальних посібниках для 2 класу. 

Змістовою лінією «Взаємодіємо усно» передбачено формування таких 

складників комунікативної компетентності, як уміння сприймати, 

аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію, підтримувати й 

ініціювати діалог, дотримуватись культури спілкування, відтворювати 

сприйняту на слух інформацію, будувати власні усні висловлення, 

розповідати про свої спостереження, враження, події з особистого життя, 

висловлювати власні думки. 

Реалізація цієї лінії здійснюється паралельно з вивченням мовних 

одиниць і явищ. Зокрема, з метою формування умінь сприймати, аналізувати, 

інтерпретувати й оцінювати усну інформацію пропонуємо використовувати 

завдання, що передбачають: 
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– визначення кількості звуків, складів у почутому слові;  

– розпізнавання на слух слів з наголосом на першому, другому чи 

третьому складі; 

– розрізнення значення окремих слів залежно від зміни наголосу; 

– встановлення відповідності між почутими словами і поданими 

предметами чи малюнками; 

– поділ сприйнятих на слух слів на групи за певною ознакою; 

– знаходження «зайвого» слова серед поданих; 

– розподіл почутих слів за частинами мови; 

– визначення кількості слів у сприйнятому на слух реченні;  

– визначення виду сприйнятого на слух речення; 

– визначення кількості речень у почутому невеликому тексті. 

Для формування умінь аналізувати й інтерпретувати сприйняті на слух 

зв’язні висловлення доцільно використовувати художні, науково-популярні, 

навчальні, медіатексти. 

Продемонструємо зразки таких текстів із завданнями до них зі сторінок 

нашого підручника. 

Зразок 1. 
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Зразок 2. 

 

Зразок 3. 
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Важливим складником комунікативної компетентності молодших 

школярів є уміння слухати, сприймати і правильно розуміти усні інструкції 

щодо виконання навчальних дій. Тому на заняттях з української мови варто 

призвичаювати другокласників адекватно виконувати поставлені вчителем 

навчальні завдання після одноразового прослуховування настанови.  

З метою розвитку діалогічного мовлення пропонуємо в підручнику 

завдання, що передбачають розігрування сценок, описаних у фрагментах 

текстів, читання розмови персонажів у ролях, проведення інтерв’ю тощо. 

Крім того, радимо використовувати завдання, що передбачають: 

– доповнення діалогу репліками-відповідями на подані запитання; 

– побудову запитань до запропонованих реплік-відповідей; 

– розігрування діалогу за ситуативним малюнком; 

– складання діалогу за словесно описаною вчителем ситуацією; 

– продовження діалогу за поданим початком. 

Пропонуємо зразки таких завдань. 

 

Зразок 1. 
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Зразок 2.  

 

Зразок 3. 

 

Для формування в другокласників уміння відтворювати почуту 

інформацію пропонуємо використовувати усне переказування сприйнятих на 

слух зв’язних висловлень. З цією метою можна використовувати тексти 

різних жанрів і стилів, у тому числі й інструкції до ігор, навчальних дій тощо. 

Під час переказування необхідно націлювати учнів на те, що той самий 

епізод із тексту можна передати різними словами, і спонукати дітей не 

прагнути дослівно відтворювати оригінал тексту, а переказувати його своїми 

словами. Водночас, заохочувати вживати виражальні засоби мови, 

використані автором тексту. 

Належну увагу слід приділяти розвитку в другокласників 

монологічного мовлення. З цією метою пропонуємо складати усні зв’язні 

висловлення за малюнком чи серією малюнків, розповідати про прочитані 

книжки, журнали, переглянуті мультфільми, телепередачі, побачені, почуті, 
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пережиті ситуації з особистого життя. У процесі цієї роботи варто 

стимулювати дітей виражати своє ставлення до подій, вчинків, персонажів, 

про які йдеться в розповідях, та висловлювати власні думки, поради, 

пропозиції, побажання. 

Наведемо зразки таких завдань. 

Зразок 1. 

          

Зразок 2. 

 

Зразок 3. 
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Зразок 4. 

 

Зразок 5. 

 

Зразок 6. 

 

Формування умінь будувати усні зв’язні висловлення здійснюється 

також на уроках розвитку зв’язного мовлення. Хоч основна мета цих уроків – 

побудова письмових текстів, однак перед записуванням творів проводиться 

підготовча робота, в процесі якої учні складають їх усно. Для організації цієї 

роботи пропонуємо використовувати подані в зошиті «Малюю словом» 



 9 

малюнки і серії малюнків, світлини, кадри фільму, мультфільму, посилання 

на відеозаписи музичних творів тощо. Продемонструємо окремі з них. 
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Слухаючи складені учнями зв’язні висловлення, учитель має стежити 

за послідовністю думки, правильністю побудови речень, дотриманням 

орфоепічних норм української літературної мови. Крім того, у полі зору 

педагога має бути мовне оформлення усного висловлення школяра, а саме: 

доречне вживання виражальних засобів мови, уникнення невиправданих 

повторів, вдале використання міжфразових зв’язків тощо. Виправляти 

допущені помилки необхідно тактовно і доречно, не заважаючи учневі 

продовжувати логічний виклад думки. 

На формування комунікативної компетентності спрямована змістова 

лінія «Читаємо». Вона передбачає розвиток у другокласників навички 

читання, формування уміння читати і практично розрізняти тексти різних 

видів, здійснювати аналіз та інтерпретацію їх змісту, висловлювати своє 
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ставлення до прочитаного, працювати з інформацією в різних форматах, 

застосовувати її в навчально-пізнавальних, комунікативних ситуаціях, 

практичному досвіді.  

Формування більшості зазначених завдань здійснюється на уроках 

читання. Однак певною мірою ця робота проводиться і на уроках української 

мови. Зокрема, у другокласників виробляються такі навички: миттєво 

розпізнавати окремі структурні частини тексту (наявність або відсутність 

заголовка, кількість абзаців); правильно інтонувати речення, різні за метою 

висловлювання та інтонацією;  дотримуватись відповідної інтонації під час 

читання речень, що містять певні розділові знаки (кому, тире, двокрапку); 

дотримуватись орфоепічних норм літературної української мови під час 

читання слів з апострофом, зі звуками [ґ] і [г], [дж], [дз], [дз′], із 

подовженими приголосними звуками, з дзвінкими приголосними в кінці 

складу і слова, з ненаголошеними [е], [и]; знаходити в прочитаному тексті 

потрібну інформацію. 

Для формування читацьких умінь пропонуємо використовувати 

художні, науково-популярні та інформаційні тексти і запитання та завдання 

до них. Продемонструємо їх зразки. 

Зразок 1.  
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Зразок 2.  

          

Зразок 3. 

 

Зразок 4.  
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На розвиток писемного мовлення другокласників спрямована змістова 

лінія «Взаємодіємо письмово», яка націлює на формування в учнів 

повноцінної навички письма, а також умінь висловлювати свої думки, 

почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, 

виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності.   

У 2 класі робота з розвитку писемного мовлення носить здебільшого 

пропедевтичний характер. Зокрема, вона передбачає складання і записування 

підписів під серією малюнків, побудову і записування окремих речень, що 

передають зміст малюнка, вид з вікна, дій, що виконуються на уроці, добір і 

записування заголовка до тексту, відновлення і записування деформованих 

речень і невеликих текстів, удосконалення тексту з невиправданими 

повторами тих самих слів, записування складеного короткого (2-4 речення) 

зв’язного висловлення на добре відому та цікаву для дітей тему, написання 

елементарних письмових повідомлень (записки, листа, тексту для вітальної 

листівки). 

З метою розвитку мовленнєво-творчих здібностей другокласників 

рекомендуємо на кожному занятті з української мови виконувати 

мовленнєво-творчі завдання, які передбачають написання самостійних 

коротких текстів на задану тему. Для цього в підручнику вміщено такі види 

завдань: 
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Виконання мовленнєво-творчих завдань сприяє формуванню уміння 

грамотно будувати письмові зв’язні висловлення. Ці завдання не обов’язково 

виконувати в зошиті. Для них можна відвести окремі блокноти, де школярі 

матимуть можливість робити ілюстрації до своїх творчих робіт, здійснювати 

їх художнє оформлення. У такий спосіб можна реалізувати навчальний 

проект «Моя літературна творчість», результатом якого стане створення 

кожним учнем (ученицею) книжечки власних творів. 

Найбільше уваги писемному мовленню другокласників приділяється на 

уроках розвитку зв’язного мовлення, основною метою яких є формування 

умінь будувати письмові тексти. Для реалізації цієї мети пропонуємо 

використовувати зошит з розвитку мовлення «Малюю словом». У ньому 

вміщено дидактичний матеріал до 17 уроків, які передбачено проводити один 

раз на два тижні впродовж навчального року.  

Тематика цих уроків різноманітна, зокрема: відновлення деформованих 

речень, написання розповіді за запитаннями, за малюнками і поданим 

заголовком, за власними спостереженнями і запитаннями, за серією 
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малюнків, за кадрами фільму і мультфільму, про власні вподобання, про свої 

мрії і бажання, написання листа із проханням, складання тексту для святкової 

листівки, опису весняної квітки тощо. 

У зошиті «Малюю словом» вміщено матеріал для підготовчої роботи до 

написання зв’язних текстів, яка охоплює розглядання й обговорення 

ілюстративного матеріалу, перегляд відеозаписів музичних творів за 

поданими QR-кодами, пригадування подій з власного життя, словникову 

роботу (створення асоціативного куща слів на задану тему, добір 

виражальних засобів мови), складання усних розповідей на відповідну тему, 

добір заголовків до своїх текстів тощо. Після записування самостійно 

побудованих текстів пропонується намалювати ілюстрацію до власного 

твору та придумати і записати назву свого малюнка. На завершення кожного 

уроку вміщено цікаві розвивальні завдання – ребуси, кросворди. 

Значний внесок у формування комунікативної компетентності 

другокласників здійснює реалізація нової змістової лінії мовно-літературної 

галузі – «Досліджуємо медіа». Вона передбачає роботу з простими 

медіапродуктами, а саме: аналіз, інтерпретацію, критичне оцінювання 

інформації в медіатекстах, створення простих медіапродуктів.   

У процесі реалізації цієї лінії в другокласників формуються уміння 

сприймати прості медіапродукти, колективно обговорювати їх зміст і форму, 

розповідати, про що в них ідеться, визначати кому і для чого призначений 

медіапродукт, пояснювати зміст вербальної і невербальної інформації в 

медіапродуктах, висловлювати свої думки з приводу прослуханих чи 

переглянутих медіапродуктів (коміксів, дитячих журналів, реклами), 

створювати прості медіапродукти (листівки, смс-повідомлення, фотоколажі 

тощо) з допомогою інших осіб.  

Подаємо вміщені в підручнику і зошиті з друкованою основою 

«Застосовую знання» зразки завдань, що передбачають роботу з 

медіапродуктами. 
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У процесі формування комунікативної компетентності вкрай важливо 

навчити молодших школярів грамотно висловлювати власні думки в усній і 
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письмовій формах. На досягнення цього завдання спрямована змістова лінія 

«Досліджуємо мовні явища», якою передбачено опанування початкових 

лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського 

правопису, формування в молодших школярів умінь послуговуватися 

українською мовою в усіх сферах життя. 

У нашому підручнику запропоновано дослідницький підхід до 

вивчення теоретичних знань з мови, який передбачає дослідження мовних 

одиниць і явищ шляхом виконання таких послідовних кроків: знаходження 

певних мовних одиниць чи явищ у тексті, проведення дослідження за 

поданим алгоритмом, формулювання висновку і перевірку власної думки за 

поданим нижче правилом. Звертаємо увагу на те, що дослідження мовних 

одиниць і явищ та формулювання висновків і правил другокласники мають 

здійснювати колективно з допомогою та під керівництвом учителя. 

Продемонструємо такий підхід на прикладі дослідження правопису 

слів з йо і ьо. 

 

Після проведення дослідження пропонуємо для виконання систему 

вправ на закріплення і застосування нових знань. У зв’язку з обмеженим 

обсягом підручника частину вправ до кожної теми подаємо в зошиті з 

друкованою основою «Застосовую знання». Уміщені в ньому завдання 

різноманітні не тільки за когнітивними рівнями, а й за структурою і способом 
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виконання. Зокрема, серед них є репродуктивні, конструктивні і творчі, 

закритого і відкритого типів, на встановлення послідовності і відповідності 

тощо. Наприклад: 

           

 

          

 

         

Під час вивчення кожної мовної теми пропонуємо використовувати 

компетентнісно орієнтовані завдання, подані на картках з української мови із 

серії «Формування предметних компетентностей». Вони виробляють у 

школярів здатність застосовувати набуті знання і вміння в нестандартних 

ситуаціях.  

Продемонструємо зразки таких завдань. 
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Формуванню навички грамотного письма сприятиме використання в 

навчальному процесі карток «Пишу без помилок», призначених для засвоєння 

учнями 2 класу правильного написання найуживаніших слів. Методика їх 

опрацювання здійснюється в такій послідовності:  

1) спочатку учні читають слова певної тематичної групи, звертаючи 

увагу на виділені орфограми;  

2) потім записують ці слова на місці пропусків у поданих реченнях чи 

тексті;  

3) далі вставляють пропущені орфограми в словах даної тематичної 

групи;  

4) насамкінець, підписують цими словами подані малюнки чи світлини. 
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Багаторазове записування запропонованих слів сприятиме 

запам’ятовуванню правильного їх написання. 

Продемонструємо завдання на одній із таких карток. 

 

 

    

Для діагностування результатів навчання з метою подальшого 

коригування навчального процесу пропонуємо використовувати посібники 

«Мої досягнення» та/або «Перевірка предметних компетентностей», у яких 

уміщено перевірні роботи до кожного мовного розділу. Запропоновані в них 

завдання передбачають застосування учнями набутих знань і вмінь. 
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Перевірні роботи в посібнику «Мої досягнення» складаються з окремих 

не пов’язаних між собою завдань, різних за складністю та способом 

виконання. Наприклад: 

 

 

 

У посібнику «Перевірка предметних компетентностей» перевірні 

роботи побудовано на основі сюжетних малюнків і представлено в двох 

рівноцінних варіантах.  

 

Подаємо фрагмент цього посібника. 
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Використання запропонованого навчально-методичного комплекту з 

української мови сприятиме підвищенню мотивації навчальної діяльності 

другокласників, розвитку їх пізнавального інтересу, забезпечить 

цілеспрямоване формування складників комунікативної компетентності.  
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