
Читання 

Основні джерела: 
 

1. Українська мова та читання: підруч. для 2 кл. (у 2-х 

частинах)/Галина Іваниця – Харків: вид-во «Ранок», 2019. 

2. Хрестоматія сучасної української дитячої літератури для читання 

в 1, 2 класах серії «Шкільна бібліотека»/укладач Стус Т.В. – 

Львів: Видавництво Старого Лева, 2017. 

3. https://portfel.info/load/2_klas/ukrajinska_mova/ivanicja_2019_rik_chastina_1/201-1-0-25920 
(завантаження підручників) 

4. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-1-

2klass.pdf   (завантаження хрестоматії) 

 

  Додаткові джерела: 

1.  Українська мова. 2 клас: Інтегрований навчальний посібник для 

формування комунікативної компетентності молодших школярів (у 

2 частинах). / Г.А.Іваниця. – Харків: «Ранок», 2019. (Серія «Малюю 

– пишу – читаю») 
2. Інтерактивні  завдання –   https://learning.ua/chytannia/ 

3. Інтерактивні  матеріали  –   http://interactive.ranok.com.ua/course/pochatkova-

shkola/lteratyrne-chitannya-2-klas-dlya-ykr-shkl 

4. Онлайн-тести –   https://naurok.com.ua/test/ukrainska-literatura/klas-2 
 

І семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Книга як джерело знань. 

Мета читання. Словники, 

довідники. 

Переказування прослуханого чи 

прочитаного тексту за поданим 

планом. Самостійне 

переказування епізоду з 

переглянутого фільму, 

телепередачі і т. ін., виявлення 

свого ставлення до подій, 

персонажів. 

Складання розповіді на основі 

спостережень, власного досвіду, 

за малюнком, серією малюнків, 

заданим початком, початком і 

кінцівкою. 

М.Савка «Україна», 

Г.Малик «Королівство Ану», 

К. Єгорушкіна «Цятки і плямки» 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.1. ст. 7-15 

Ст. 7, 8, 10, 14 : QR- 

код 

Хрестоматія… ст. 89; 

ст. 83; 17 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-1-2klass.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/hrestomatiya_ukr-lit-1-2klass.pdf
https://learning.ua/chytannia/


 

 

2 

Словники, довідники. 

Українські народні 

казки. 

Правильно називає з кола 

опрацьованих творів. Українські 

народні казки, оповідання, 

вірши Л.Ніцой «Страшне 

страховисько» 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.1. ст. 16-20 

QR-коди: ст. 17. 

Хрестоматія… ст. 

129-130, 131, 133-134. 

 

 

 

3 

Українські народні пісні, 

загадки, прислів'я, 

скоромовки. 

Розказує напам'ять скоромовки 

та приказки. 

Читає та розрізняє різні види 

творів. 

І.Роздобудько «Дикі образи 

Дикобраза» 

Т.Мельник «У колі» 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.1. ст. 21-27 

Хрестоматія… ст. 55- 

57, 19 (вивчити 

напам'ять). 

QR-коди: ст. 24. 

4 
Оповідач. Українські 
народні пісні, загадки, 
прислів'я 

Використання інтонації, міміки 
та жестів при відтворенні 
монологу та діалогу. 
Г.Ткачук «Гойдалка під кленом» 

Укр.мова та читання 
підруч. для 2 кл. Г. 
Іваниця 
Ч.1. ст. 29-33 

Хрестоматія… ст. 55- 

57, 19 (вивчити 

напам'ять). 

QR-коди: ст. 24. 

 

 

 

5 

Легенди. Науково- 

популярні тексти 

Повідомлення про послідовність 

події, що розгортається в часі. 

Зміна послідовності подій. 

Висловлення про певні ознаки, 

властивості предмета. 

Висловлення думки автора та 

доведення її. 

М. та С. Дяченки «Про Стаську та 

чудовиськ» 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.1. ст. 34-39 

Хрестоматія… ст. 121 

QR-коди: ст. 35, 37 

 

 

 
6 

Читання монологів та 

діалогів. Оголошення 

Визначення монологу та діалогу. 

Використання інтонації, міміки 

та жестів при відтворенні 

монологу та діалогу. Розрізняти 

мету висловлення: розповідь, 

опис, твердження. 

Зв’язок між заголовком і змістом 

тексту. Автор і оповідач 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.1. ст. 40-41 

Хрестоматія… ст. 

149-153 

 

 

 

 
7 

Читання творів різних 

жанрів 

Г. Малик «Чому равлик 

ховається?» 

М. Савка «Я і Лис» 

Т. Стус «Смугастик» 

О. Лущевська «Шашки» 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.1. ст. 43 

Хрестоматія… ст. 87, 

91, 29… 

QR-коди: ст. 45, 46, 

48, 49, 51, 53, 56, 57, 

61, 63, 65, 66, 72, 77, 

79 

 



ІІ семестр 
 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

 

 

 
1 

Вірші. Науково-популярні 

тексти 

Має початкове уявлення про 

автора, як творця; правильно 

називає твір (прізвище 

письменника, заголовок); виявляє 

розуміння того, що кожен 

авторський твір написаний на ту 

чи іншу тему; 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.2. ст. 17 

 
 

2 

Літературні казки уміє визначати у тексті 

структурні елементи (зачин, 

основна частина, кінцівка); 

   уміє скласти план текстів,     

поділених на частини (у 

малюнках, називних реченнях); 

уміє відтворити текст за 

планом або за малюнками; 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.2. ст. 32 

 

 

 

 
3 

Оповідання визначає й називає персонажів 

оповідання; висловлює свою 

думку щодо поведінки героїв; 

висловлює елементарні оцінні 

судження морального і 

етичного характеру про вчинки 

героїв 

 прочитаних творів, їх ставлення 

до природи, краси довкілля, 

людей, подій, явищ з 

використанням 

оцінної лексики 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.2. ст. 37 

 
4 

Зв’язок між заголовком 

твору і змістом 

прочитаного. 

уміє розпізнавати у структурі 

тексту заголовок, абзаци; 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.2. ст. 41… 

 

 

 

 
5 

Казка. Науково- 

популярний текст 

Пояснює зображувальні 

можливості слова, як засобу 

створення художнього образу; 

розпізнає і знаходить у тексті 

яскраві образні слова, вислови, 

вирази (епітети, порівняння, 

метафори без вживання терміна)

пояснює з допомогою вчителя 

мету їх використання у тексті. 

Укр.мова та читання 

підруч. для 2 кл. Г. 

Іваниця 

Ч.2. ст. 77 

 


