
Презентація підручника «Я досліджую світ» 2 клас 
Видавництво Алатон (автори Воронцова Т. В. та інші) 

 

Повний комплект навчально методичних 
матеріалів для 1 та 2 класу у вільному 

доступі за посиланням  

http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/ 
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Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., 
Хомич О. Л., Гарбузюк І. В., Андрук Н. В 



Освітні програми та КОРи 
 

• Створено відповідно до 
Державного стандарту і 
Типової освітньої програми 
НУШ-2 (Р. Шияна) 

• Підходить для використання 
під НУШ-1  (О. Савченко) 

• Разом з першим класом 
забезпечено досягнення 90% 
КОРів з усіх освітніх галузей, 
крім інформатичної (понад 
50%)  

• Кореспондує  з темами 
модельної програми НУШ 



Ідея і основні розділи підручника 

 

• Підручник реалізує ідею навколосвітньої 
подорожі , що забезпечує цілісність змісту всіх 
освітніх галузей цього інтегрованого курсу 

• Перший розділ «Збираємось у подорож» 
(створення команди, здоров’я, безпека, 
планета Земля) 

• 7 розділів – 7 континентів (Європа й Азія 
окремо) 

• Дев’ятий розділ – підведення підсумків, 
дослідження України 





Структура змісту підручника 

 

• Зміст структуровано 
за тематичними 
тижнями 

• Тематичні тижні 
об’єднані в розділи 
(по три-чотири тижні) 

 



Елементи орієнтування у підручнику 

 

• Зміст 

• Передмова 

• Умовні 
позначення 

• Шмуцтитули 
до розділів з 
проблемними 
запитаннями 



Структура кожної теми підручника 
 (тематичного тижня) 

 

• Оглядово-мотиваційний блок 

• Інформаційно - діяльнісний блок  

• Інформатичний блок 

• Технологічний блок 

• Підсумковий блок 



Оглядово-мотиваційний блок 

 

• Назва теми 

• «Стіна слів» 

• Мотиваційний 
малюнок 

• Огляд діяльності 
упродовж тижня 



Інформаційно - діяльнісний блок 

 

• Коротка інформація 
або вірш, казка, комікс 

• Малюнок (малюнки) 

• Запитання для 
обговорення 

• Завдання для парної, 
групової та/або 
самостійної роботи 



Технологічний блок –  
виготовлення саморобок 



Інформатичний блок –  
застосування ІКТ 



Підсумковий блок теми 

 

• Завдання різних 
типів і різного рівня 
складності  
(на відтворення, 
розуміння, 
застосування 
інформації, аналіз, 
синтез, оцінювання) 

• Завдання на 
рефлексію 



Приклади тем підручника 





























 

До цього підручника повне забезпечення 
 (так само, як для першого класу) 

 http://autta.org.ua/ua/resources/ya_doslidzhuyu_svit/ 
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А також ЩОДЕННИЙ авторський супровід   
на  фейсбук – сторінці «Я досліджую світ» 



Прості критерії для вибору підручників 

 

Обирайте підручники, які: 

1. Мають повне  навчально методичне забезпечення, зокрема: 
 таблиці  досягнення КОРів за типовими освітніми 

програмами 
 календарні плани (за однією або кількома типовими 

освітніми програмами) 
 посібник для вчителя з розробками уроків 
 презентації, аудіо і  відеоматеріали для використання на 

уроках 

2. Цікаві дітям… 

3. Мають постійно діючий онлайн супровід (наприклад,  
у Фейсбук групах) 

 
 



Запитання, які найчастіше  

ставлять вчителі 1 класу НУШ 
 

Запитання 

1. Заклад освіти обрав 
одну з двох Типових 
освітніх програм. 
Чи можна обирати 
підручник, складений 
за іншою Типовою 
освітньою програмою? 

 

2.Чи є обов’язковою 
Модельна програма  
за інтегрованим  
курсом «Я досліджую 
світ»? 

 

Відповіді 

1. Так, можна, оскільки обидві Типові освітні 
програми реалізують державний стандарт.  
Вчитель має  право вільно обирати засоби 
навчання, включно з підручниками. 
Для цього і проводиться конкурс підручників 
для 2 класу 

 

2. Модельна програма була створена для 
пілотних закладів освіти і не є обов’язковою.  
Це один із безлічі можливих варіантів 
календарного плану. 
Вчитель сам створює свій календарний план 
відповідно до Державного стандарту і 
Типової освітньої програми.  Тільки ці два 
документи є обов’язковими  

 

 



Запитання, які найчастіше  

ставлять вчителі 1 класу НУШ (продовження) 
 

Запитання 

 3. Чи можна змінювати 
підручники, якщо у 
першому класі обрали 
підручник одного 
автора, а у другому 
хочемо обрати іншого? 

 

4. Під час вибору 
підручників для 1 класу 
від нас вимагали 
обрати  однакові 
підручники для всього 
району, аргументуючи 
тим,  що так легше було  
їх розвозити.  
Що нам робити? 

 

Відповіді 

 3. Так, можна. Вчитель сам визначає, які 
ресурси з грифом МОН використовувати на 
уроках. Особливо, якщо взяти до уваги, що 
підручник у першому і другому класі складає 
лише  7-12% від всіх матеріалів, необхідних  
для організації уроку 

4. Така вимога є втручанням у гарантований 
законом вільний вибір вчителем засобів 
навчання.  Часто такі  вимоги містять ознаки 
корупції.  
Повідомляйте про такі випадки на гарячу 
лінію МОН  і наполягайте на своєму  праві 
вільно обирати підручники  
 

 

 


