
Навчально-методичний  
комплект «Дивосвіт» Автори НМК «Дивосвіт»: 

Автори долучилися до суспільного діалогу 
спільноти професіоналів, що створюють Нову 
українську школу

шукайте на сайті www.ranok.com.ua та запитуйте  
у наших представників у регіонах

Складові комплекту:
Навчальний зошит «Дивосвіт»

Календарно-тематичний план + порів-
няльна таблиця тем курсу «Дивосвіт» 
та інтегрованих предметів

Розробки уроків + методичні реко-
мендації до кожної сторінки  
навчального зошита

Презентації до уроків

Збірник ігор для проведення уроків

Наочні матеріали для копіювання 
та друку

 • розроблений відповідно до Всеукраїнсько-
го експерименту «Розроблення і впровад-
ження навчально-методичного забезпе-
чення початкової освіти в умовах реалізації 
нового Державного стандарту початкової 
загальної освіти».

 • побудований з метою реалізації Концеп-
ції Нової української школи та відповідає 
темам модельної навчальної програми для 1-го класу, яка 
створена на основі проекту Державного стандарту початкової 
загальної освіти;

 • за своїми цілями і змістом є інтегрованим і пропедевтичним;

 • об’єднує зміст предметів «Природознавство», «Основи здо-
ров’я», «Я у світі»;

 • орієнтований на оновлення змісту та методів навчання  
в початковій школі у напрямку формування основних компе-
тентностей для життя.

ТАГЛІНА  
Ольга Валентинівна — кандидат 
біологічних наук, доцент кафедри гене-
тики і цитології Харківського національ-
ного університету імені В. Н. Каразіна; 
учитель-методист вищої категорії; 
автор численних навчально-методич-
них посібників для початкової школи. 
учитель початкових класів. 

ІВАНОВА 
Галина Жанівна — учитель- 
методист вищої категорії Харківського  
приватного навчально-виховного 
комплексу «Авторська школа Бойка» 
Харківської області, автор численних 
навчально-методичних посібників для 
початкової школи. 
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Дивосвіт. Робочий зошит. У 4-х частинах

Дивосвіт. Календарний план творчого вчителя. У 4-х частинах

Розробки уроків. У 4-х частинах

Навчальне видання 
інтегрованого курсу «Дивосвіт»
Від авторів підручника для загальноосвітніх навчальних закладів 
переможця Всеукраїнського конкурсу
Видання є складовою навчально-методичного комплекту інтегрованого курсу 
«Дивосвіт» 1 кл. (Автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова)



Інтерактивний навчальний 
зошит «Дивосвіт» 
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Зошит побудований за принципом пе-
дагогіки партнерства — працювати за ним  
дитина починає разом із дорослими (учи-
телем, батьками) та однолітками. 

Учитель читає текст та обговорює 
його зміст із дітьми, знайомить із Диво-
світом, який увесь час навчається та ди-
вується, тому що у світі навколо так бага-
то цікавого.

 • Адаптивна тема
Навчання починається з адаптивної 
теми «Я стаю учнем/ученицею». Вона 
дозволяє створити умови для адап-
тування дитини до шкільного життя та 
забезпечити освоєння основних норм  
і правил поведінки та взаємодії у школі. 

 • Мотивуючі сторінки
Обговорення змісту сторінок може 
бути початком уроку. Вчитель спостері- 
гає за дітьми, за тим, як вони віта-
ються вранці, перед початком занять. 
Потім за допомогою малюнків у зо- 
шиті обговорюються такі ситуації: з ким  
можна вітатися словами «Привіт»,  
а з ким — «Доброго дня», «Доброго ранку». 

 • Рефлексивні сторінки
Робота за ними йде після опрацювання теми у класі (ігор, об-
говорення, моделювання ситуацій). Наприклад, після екскур-
сії школою діти разом із 
учителем пригадують, де  
вони побували, прокла-
дають маршрут, за яким  
ішли (проводять лінії), 
називають приміщення 
школи, обговорюють їх 
призначення та прави-
ла поводження в деяких  
із них. 

 • Інтерактивна  
складова 

У зошиті дитина малює, 
наклеює, записує власні 
враження з допомогою 
дорослих. 

 • Ключові компетентності
Посібник надає можливість почати фор-
мування ключових компетентностей. 
Наприклад, навчити першокласників  
важливому комунікативному вмінню 
сперечатися, а не сваритися.

Інтерактивний зошит відкриває 
безмежний простір для творчості 

і дитини, і дорослих, які знаходяться 
поруч! 


