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• Інтегруємо навчальний матеріал тематично,
діяльнісно, внутрішньопредметно.• Активно розвиваємо зв’язне мовлення,
спостерігаємо та досліджуємо мовні явища.• Відкриваємо нові імена письменників.• Ознайомлюємо дітей із цікавими сучасними
пізнавально-розвивальними творами вітчизняної
та зарубіжної літератури.• Досліджуємо медіа.

Автори: Віра Науменко, Антоніна Мовчун,
Світлана Тарнавська

Українська мова та читання
Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
У 2-х частинах

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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2 клас

 Зошит з української мови та читання
(автори: Віра Науменко, Антоніна Мовчун)

 Перлинка. Додаток до підручника «Українська мова
та читання» (автори: Віра Науменко, Мирослава Науменко)

 Перевірка предметних компетентностей
з української мови та читання
(автор Світлана Тарнавська)

 «Книжкова подорож до 3 класу».
Навчальний посібник для 2 класу
(автор Анна Данієлян)

 Посібник для вчителя «Уроки української мови та читання
в 2 класі»
(автори: Віра Науменко, Антоніна Мовчун)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Розвиваємо зв’язне мовлення, фіксуємо, 
порівнюємо та досліджуємо мовні явища.• Поглиблюємо знання про фольклор, 
ознайомлюємо з прозовими та віршованими 
творами, характеризуємо героїв твору.• Розмірковуємо над проблемними питаннями, 
учимося вибирати книжку для читання.• Досліджуємо медіа.• Перевіряємо знання та вдосконалюємо
вміння у змаганні, грі.

Автори: Лариса Йолкіна, Галина Волкотруб

Українська мова та читання
Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
У 2-х частинах

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Зошит з української мови та читання
(автори: Галина Волкотруб, Лариса Йолкіна)

 Книжкова країна. Додаток до підручника «Українська мова 
та читання»
(автор Лариса Йолкіна)

 Експрес-контроль. Тестові завдання з української мови та 
читання (автор Галина Волкотруб)

 «Книжкова подорож до 3 класу».
Навчальний посібник для 2 класу
(автор Анна Данієлян)

 Посібник для вчителя «Уроки української мови
та читання в 2 класі»
(автор Галина Волкотруб)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Формуємо ключові, предметні та міжпредметні 
компетентності.• Повторюємо вивчене, поглиблюючи знання, 
закріплюємо новий матеріал за допомогою 
унаочнення, функціональних малюнків.• Диференціюємо за допомогою вправ
з логічним навантаженням, додаткових завдань.• Здійснюємо самоперевірку.• Працюємо самостійно, у групах, парах, 
колективно.

Автор Григорій Лишенко

Математика
Підручник для 2 класу
закладів загальної середньої освіти

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Зошит з математики
(автор Григорій Лишенко)

 Перевірка предметних компетентностей з математики
(автор Світлана Тарнавська)

 Експрес-контроль. Картки з математики
(автори: Григорій Лишенко, Світлана Тарнавська)

 «2 + 2. Весела лічба». Навчальний посібник для 2 класу
(автор Анна Данієлян)

 Посібник для вчителя «Уроки математики в 2 класі»
(автор Григорій Лишенко)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Будуємо алгоритм дій, моделюємо ситуації, 
встановлюємо відповідності.• Занурюємося в інформаційне середовище, 
ідентифікуємо інформаційні знаки.• Висуваємо гіпотези, проводимо експерименти.• Вивчаємо природні явища в різні пори року, 
спостерігаємо за неживою та живою природою.• Обговорюємо одне з одним, запитуємо
в дорослих, досліджуємо у природі.

Автори: Тетяна Гільберг,
Світлана Тарнавська, Ніна Павич

Я досліджую світ
Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
У 2-х частинах

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Зошит з курсу «Я досліджую світ» (у 2-х частинах)
(автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич)

 Перевірка предметних компетентностей з курсу
«Я досліджую світ» 
(автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська)

 Альбом з курсу «Я досліджую світ».
Технологічна галузь
(автори: Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич)

 «Щодня півгодини для розвитку дитини».
Навчальний посібник для 2 класу
(автор Олена Ємельяненко)

 Посібник для вчителя «Уроки з курсу
“Я досліджую світ” у 2 класі» 
(автор Тетяна Гільберг)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Реалізуємо концепцію НУШ.• Інтегруємо сім освітніх галузей.• Забезпечуємо тематично дібраним 
матеріалом.• Досліджуємо довкілля, міркуємо, висловлюємо 
припущення, ділимося думками, перевіряємо, 
робимо висновки, навчаємо у грі.

Автори: Ольга Гнатюк,
Анжела Бровченко, Олена Антонова

Я досліджую світ
Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
У 2-х частинах

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА



11

 Зошит з курсу «Я досліджую світ» (у 2-х частинах)
(автори: Ольга Гнатюк, Анжела Бровченко, Олена Антонова)

 Альбом з курсу «Я досліджую світ». Технологічна галузь
(автор Анжела Бровченко)

 «Щодня півгодини для розвитку дитини».
Навчальний посібник для 2 класу
(автор Олена Ємельяненко)

 Посібник для вчителя «Уроки з курсу “Я досліджую світ”
у 2 класі»
(автор Ольга Гнатюк)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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Мистецтво
Підручник інтегрованого курсу для 2 класу закладів 
загальної середньої освіти

• Органічно поєднуємо музичну
та образотворчу лінії.• Ознайомлюємо з основними елементами 
художньо-образної мови.• Сприяємо поліхудожньому вихованню 
особистості.• Формуємо основи цілісної художньої 
картини світу. • Розвиваємо художньо-творчу 
самореалізацію учнів.

Автори: Людмила Масол,
Олена Гайдамака, Оксана Колотило

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Мистецтво. Робочий зошит
(автори: Людмила Масол, Олена Гайдамака, Оксана Колотило)

 Посібник для вчителя «Уроки мистецтва в 2 класі»
(автор Людмила Масол)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Навчаємо читати цілими словами, 
висловлюватися щодо прочитаного тексту.• Прищеплюємо прагнення до отримання
нових знань.• Закладаємо основу для подальшого
вивчення російської мови.• Відкриваємо книжку як культурну, пізнавальну
та естетичну цінність.• Формуємо цілісну картину світу.

Автори: Наталія Гавриш,
Олена Ємельяненко

Русский язык
и чтение
Підручник  для 2 класу закладів загальної середньої 
освіти з навчанням російською мовою у 2-х частинах

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Тетрадь по русскому языку и чтению
(автори: Наталія  Гавриш, Олена Ємельяненко)

 Методическое пособие для учителя
«Уроки русского языка и чтения во 2 классе»
(автор Наталія  Гавриш)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Сприяємо вивченню кількох мов з метою 
ознайомлення з  різними культурами.• Навчаємо толерантності, міжнаціонального 
спілкування, міжкультурного діалога.• Прищеплюємо прагнення до отримання нових 
знань протягом усього життя. • Формуємо навички успішного користування 
російською мовою для спілкування та навчання.

Автори: Олена Самонова,
Юлія Горобець

Російська мова.
Русский язык
Підручник для 2  класу закладів загальної середньої освіти 
з навчанням українською мовою. Другий рік навчання 

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Тетрадь по развитию речи 
(автор Олена Самонова)

 Тетрадь для контрольных работ по русскому языку 
(автор Олена Самонова)

 Пособие для учителя «Уроки русского языка во 2 классе»
(автор Олена Самонова)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Формуємо комунікативну компетенцію через 
мовленнєвий і соціокультурний досвід.  • Опановуємо мову як засіб міжнаціонального 
спілкування.• Розвиваємо пізнавальний інтерес. • Вивчаємо культурні особливості
іспаномовних країн.• Пропонуємо вправи, спрямовані на
оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності: 
аудіювання, говоріння, читання, письма.

Автори: Валерій Редько,
Валентина Береславська 

Іспанська мова
Підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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 Аудіосупровід
 Зошит з іспанської мови 

(автори: Валерій Редько, Валентина Береславська)
 Посібник для вчителя «Уроки іспанської мови в 2 класі»

(автори: Валерій Редько, Валентина Береславська)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
КОМПЛЕКТ ДО ПІДРУЧНИКА

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Сприяємо підвищенню мотивації учнів щодо
оволодіння іншомовною комунікаційною 
компетенцією.• Впроваджуємо сучасні інтерактивні форми 
взаємодії між учителем і учнем.• Забезпечуємо розвиток автономії школярів
у процесі їх самонавчання та самореалізації.• Пропонуємо цікавий лінгвокраїнознавчий 
матеріал.• Подаємо тематичні модулі по 7–12 видів завдань.

Автори: Алла Несвіт, Галина Ворон,
Мар’яна Гаврилюк

Розвиваємо вміння 
спілкування
Нові навчальні посібники з англійської мови для учнів 2, 3, 4 класів 
закладів загальної середньої освіти

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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Автор Анна Данієлян

«2 + 2. Весела лічба»
Навчальні посібники з математики для учнів 1, 2, 3 класів

• Швидка усна лічба.• Завдання з миттєвою перевіркою.• Математичні пригоди.

«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»«2 + 2. Весела лічба»



23

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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Автор Олена Ємельяненко 

«Щодня півгодини
для розвитку дитини»

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА

Навчальні посібники з курсу «Я досліджую світ» для учнів 1, 2, 3 класів

• Завдання на повторення з різних навчальних предметів.• Логічні завдання, ребуси, загадки.• Зручний формат: одна сторінка на день. • Завдання з різних навчальних предметів,
об’єднані однією темою.

«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини«Щодня півгодини
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НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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Автор Анна Данієлян 

«Книжкова подорож»
Навчальні посібники із читання для учнів 1, 2, 3 класів

• Цікаві сучасні тексти для читання.• Вправляння у швидкому читанні.• Читання як розвага.• Динамічні малюнки.

«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»«Книжкова подорож»
НОВА

УКРАЇНСЬКА
ШКОЛА
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2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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• Впроваджуємо методику асоціативного навчання.• Навчаємо через ігрову діяльність.• Засвоюємо математичні поняття та операції через казкові сюжети.• Пропонуємо методичні рекомендації щодо використання.

Автори: Тетяна Куляса,
Галина Бетюга 

Легко, весело, у грі —
табличка множення тобі
Навчально-методичний комплект з математики для 2 класу

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА



29

 34 сюжетні картки з ілюстраціями до математичних виразів 
та віршами на звороті

 4 картки, на кожній  по 9 виразів таблички множення
 4 картки, на кожній по 9 карточок з результатами дій 

таблички множення та асоціативними малюнками-підказками 
на звороті

 методичні рекомендації до посібника
 папка для всіх матеріалів посібника

 

КОМПЛЕКТ МІСТИТЬ:

2 класНОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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Зошити-посібники для 
вивчення курсу за вибором 
«Фінансова грамотність»
у 2–4 класах

НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА

• Закладаємо основи фінансової грамотності.• Розкриваємо сутність економічних понять.• Формуємо ключові компетентності та 
діагностуємо їх рівень у процесі самостійної 
роботи, у парах і групах.• Пропонуємо цікаві матеріали до кожного 
уроку: тести, ситуативні завдання, ребуси, 
загадки, кросворди.
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НОВА
УКРАЇНСЬКА

ШКОЛА
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Автор Ганна Федека

Зошит для письма і розвитку мовлення 
для 1 класу у 2-х частинах
До підручника «Українська мова. Буквар»
(автори:  М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко)

Автор Олена Ємельяненко

Зошит «Я досліджую світ»
у 2-х частинах
До підручника «Я досліджую світ, 1 клас»
(автори: І. О. Большакова, М. С. Пристінська)

• Подаємо матеріал до добукварної, букварної 
та  післябукварної частин.• Розвиваємо дрібну моторику і підготовлюємо 
руку до письма за допомогою спеціальних вправ.• Подаємо завдання до текстів Букваря.

• Формуємо ключові та предметні компетентності
з курсу «Я досліджую світ».• Застосовуємо прийоми пошукової діяльності
для розв’язання практичних завдань.• Ознайомлюємо з технологічними процесами 
виготовлення поробок.

Автор Наталія Прима

Зошит з математики
До підручника «Математика, 1 клас»
(автори: В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва)

• Навчаємо правильного письма завдяки
математичним прописам.• Розвиваємо логічне мислення за допомогою 
різноманітних тренувальних вправ.• Пропонуємо компетентнісно орієнтовані завдання.
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