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Підручники. Навчально-методичні посібники 

 
1.  Соловець Л. О. Книга для позакласного читання в 2 класі / Л. О. 

Соловець, О.  В.  Онопрієнко. – 2-е  вид. – К.: КІМО, 2007. – 144 с. –  
ISBN 966–8297–33–4.  
Анотація. До книги ввійшли твори української та світової 

літератури, які можна використовувати для роботи на уроках з 
позакласного читання у 2 класі загальноосвітніх навчальних закладів, 
організації самостійної роботи та дозвілля учнів. 

Навчальний посібник містить: 
 пізнавальну інформацію; 
 вправи для підготовки до читання; 
 рекомендації щодо формування навичок читання й запам’ятовування; 
 вправи на розвиток логічного мислення; 
 проблемні  завдання, завдання творчого характеру; 
 матеріали для роботи в парах; 
 завдання за змістом тексту. 
     Укладено відповідно до чинної навчальної програми. 
     Схвалено для  використання в навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів ( Лист Міністерства освіти і науки 
України № 1/11-2047 від 16.05.2006). 

                                                                                                 
      Зміст 

1. Ми йдемо до школи__________________________________ с. 3-4 
2. Цікаве школознавство________________________________ с. 5-9 
3. Мова різнокольорова _________________________________с. 9-14 
4. Школа людяності ____________________________________с. 14-21 
5. Весела перерва______________________________________ с. 21-24 
6. Добре діло-утіха, як ділу не поміха_____________________ с. 25-30 
7. Рухливі ігри_________________________________________ с. 30-43 
8. До казкової країни я полину за хвилину (казки про тварин)_ с. 44-82 
9. Поетична світлиця____________________________________с. 83-90 
10. Світлий образ-неповторний ____________________________с. 91-96 
11. Мій рідний край-моя історія жива______________________ с. 97-

106 
12. Моя маленька Батьківщина__________________________ с. 107-115 
13. Розмаїтий світ природи_____________________________ с. 116-140 
 
 
 
 
 



 2

2. Соловець Л. О. Книга для позакласного читання в 3 класі / Л. О. 
Соловець, О. В. Онопрієнко. – 2-е вид. – К.: КІМО, 2007. – 160 с. –  ISBN 
966–8297–34–2. 
 
Анотація. До книги ввійшли твори української та світової 

літератури, які можна використовувати для роботи на уроках з 
позакласного читання у 3 класі загальноосвітніх навчальних закладів, 
організації самостійної роботи та дозвілля учнів. 

Навчальний посібник  містить: 
- пізнавальну інформацію; 
- вправи для підготовки до читання; 
- рекомендації щодо читання текстів різних жанрів; 
- вправи на розвиток пам’яті; 
- завдання на розвиток логічного мислення; 
- матеріали для роботи в парах; 

Укладено відповідно до чинної навчальної програми. 
     Схвалено для  використання в навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів ( Лист Міністерства освіти і науки 
України № 1/11-2047 від 16.05.2006). 

                                                                                         
      Зміст 
1. Шкільними стежинами__________________________________ с. 3-16 
2. Чарівний світ казки (чарівні казки)________________________ с.17-66 
3. Байку-баєчку послухай__________________________________ с. 67-72 
4. Народні звичаї, свята й обряди____________________________ с. 73-94 
5. Буде жити він вовіки, як безсмертний наш сучасник _________с. 95-110 
6. Чаруючий світ поезії : Олена Пчілка, Микола Сигнаївський, Платон 

Воронько, Іван Світличний, Дмитро Білоус ________________ с. 11-128 
7. Буду я природі другом_________________________________ с. 129-154 

 
3. Соловець Л. О. Книга для позакласного читання в 4 класі / Л. О. 

Соловець, О. В. Онопрієнко. – 2-е вид. – К.: КІМО, 2007. – 176 с. –  ISBN 
966– 8297–35–0. 
Анотація. До книги ввійшли твори української та світової 

літератури, які можна використовувати для роботи на уроках з 
позакласного читання у 4 класі загальноосвітніх навчальних закладів, 
організації самостійної роботи та дозвілля учнів. 

Навчальний посібник містить: 
- пізнавальну інформацію з народної мудрості; 
- вправи для підготовки до виразного читання; 
- завдання за змістом тексту на читання й запам’ятовування; 
- завдання для самостійної роботи; 
- матеріали для роботи в парах. 

Укладено відповідно до чинної навчальної програми. 
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     Схвалено для  використання в навчально-виховному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів ( Лист Міністерства освіти і науки 
України № 1/11-2047 від 16.05.2006)                                                                                        
 
      Зміст 
1. Цікаве школознавство__________________________________ с. 3-10 
2. Мова різнокольорова ___________________________________с. 10-13 
3. Школа людяності ______________________________________с. 13-19 
4. Чи знаємо ми наші обряди і звичаї…______________________  с. 20-35 
5. В казці-сила немала…( побутові казки, казки народів світу, казки 

українських письменників, казки зарубіжних письменників)___ с.36-80 
6. Про що розказує байка__________________________________ с. 81-87 
7. До джерел світової культури (міфи українського народу, міфи народів 

світу, чудодійні оповіді-легенди, біблійська мудрість)_______ с. 88-114 
8. Вітри історії_________________________________________ с. 115-127 
9. Славетний син України________________________________ с. 128-137 
10. Поетична скарбниця  (Леся Українка, Олександр Олесь, Василь 

Симоненко, Ліна Костенко)____________________________ с. 138-152 
11. Веселковий світ______________________________________  с. 153-169 
 
4. Соловець  Л. О. Читанка : твори для читання у 2-4 класах загальноосвіт. 
навч. закл. : навч. посіб. /  [упоряд. :  Соловець  Л. О., Онопрієнко О. В.]. – 
Вид  2-е. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2009.  – 352с.: іл. – ISBN 978–966–7548– 43–8. 

Анотація.До посібника ввійшли твори української та світової 
літератури, які можна використовувати для роботи на уроках з 
позакласного читання у 2-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів, 
організації самостійної роботи та дозвілля учнів.  
        На учнів чекає Її Величність Казка, вони зустрінуться з героями 
байок, потраплять у далеке минуле, дізнаються про найдавніші звичаї і 
традиції українського народу, завітають до поетичної світлиці, 
прочитають цікаві розповіді про пригоди на сторінках прозових творів, 
розкриють таємниці природи, науки і техніки. 
          Крім художніх творів, у книзі вміщені завдання, які учні можуть 
виконувати у вільний час самотужки або разом з рідними чи друзями. 
      Схвалено до використання у навчально-виховному процесі 
Загальноосвітніх навчальних закладів ( Лист МОНУ №1.4/1818-2857 від 
29.12.2007 р.). 
                                                                                           
Зміст 
Вступ _______________________________________________________c.3 

1. Казка – велика мандрівниця ____________________________с. 4-121 
1.1.   Українські народні казки про тварин___________________________ с. 6-15 

 1.2.   Українські народні чарівні казки ______________________________с. 16-36 
 1.3.   Українські народні побутові казки ___________________________с. 37-44 
 1.4.   Казки народів світу________________________________________ с. 45-63 
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 1.5.   Казки українських письменників___________________________ с. 64-95 
 1.6.   Казки зарубіжних письменників__________________________ с. 96-121 

2. Байка вчить, як на світі жить____________________________ с. 122-138 
3. Спадщина далекого минулого: міфи та легенди ____________с. 139-164 

3.1 Міфи українського народу______________________________ с. 144-148 
3.2 Міфи народів світу____________________________________ с. 149-155 
3.3 Легенди______________________________________________ с.156-164 

4. До джерел української культури: обряди та звичаї _________с. 165-188 
 4.1.   Де ти, зимо, зимувала…_________________________________с.165-179 
 4.2.   Весно, весно, весняночка…______________________________ с.180-188 

5. Добре діло-утіха, як ділу не 
поміха________________________с.189-205 

                          5.1.   Скоромовки___________________________________________ с.189-191 
                          5.2.   Лічилки______________________________________________ с. 192-193 
                          5.3.   Рухливі ігри ___________________________________________с.194-196 
                          5.4.   Загадки _______________________________________________с.197-202 

5.5.   Забавлянки, утішки____________________________________ с.202-203 
5.6. Мирилки ____________________________________________с.202-204 
6. З поетичної скарбниці __________________________________с.206-242 
6.1.    Шкільними стежинами _________________________________с.207-210 
6.2. Мова різнокольорова __________________________________с. 211-215 
6.3. Наука людяності ______________________________________с.215-224 
6.4. Слово про Батьківщину________________________________ с.225-227 
6.5. Веселковий світ_______________________________________ с.228-242 
7. Славетні імена _________________________________________с. 243-278 
7.1. Тарас Шевченко ______________________________________c.243-247 
7.2. Світлий образ – неповторний ____________________________с.248-249 
7.3. Олена Пчілка _________________________________________с.250-252 
7.4. Леся Українка ________________________________________с.253-257 
7.5. Олександр Олесь ______________________________________с.258-261 
7.6. Микола Сигнаївський __________________________________с.261-263 
7.7. Платон Воронько ______________________________________с.264-265 
7.8. Василь Симоненко ____________________________________с.266-268 
7.9. Іван Світличний_______________________________________ с.268-271 
7.10. Дмитро Білоус ________________________________________с.272-275 
7.11. Ліна Костенко________________________________________ с.275-277 
8. Письменники-прозаїки – дітям ________________________с. 279-329 
8.1. Цікаве школознавство __________________________________с.280-286 
8.2. Серед дітей ___________________________________________с.287-301 
8.3. Мій рідний край – моя історія жива ______________________с.302-310 
8.4. Буду в природі другом _________________________________с.311-329 
9. Науково-популярна література для дітей _______________с.330-342 
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5. Соловець Л. О. Ми-кияни ! : навч.-розвив. посіб. для учнів почат. кл. 
загальноосвіт. навч. закл.  /  [упоряд. :  Л. О.  Соловець,  Т. В. 
Карбовнича]. – Х. : Оберіг, 2009. – 64с. : іл. – ISBN 978– 966–8689–13–0. 

Анотація. Цей ілюстрований навчально-розвивальний посібник 
створено з метою допомогти дітям адаптуватися до нової для них ролі 
учня, а також як пропедевтичний до курсу «Києвознавство», що вивчається 
у старших класах. Складається з чотирьох тематичних розділів, які 
містять цікаві пізнавальні тексти про школу, навчання, Київ, Україну, 
життя столиці, видатних киян, різноманітні завдання, ігри. Зважаючи на 
вік користувачів, багато завдань пропонується виконувати дітям разом з 
дорослими. Посібник може бути використаний для роботи на уроках та в 
позаурочний час, організації самостійної роботи учнів у школі та вдома, 
дозвілля, при підготовці до шкільних та родинних свят. 

Схвалено до видання Вченою радою КМПУ імені Б.Д. Грінченка 
(Протокол №5 від 10.04.2009 р.) 

                                                                              
Зміст 
2. Про книжку  ________________________________________ с. 4 
3. Доброго ранку, школо!  ______________________________  с.5-22 
4. Добридень, Києве!   _________________________________  с. 23-47 
5. Добрий вечір, кияни!  ________________________________ с. 48-57 
6. Слався, Україно!  ___________________________________  с.58-62 

 
 


