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1 Загальна інформація 

 
Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, факультет дошкільної та початкової 

освіти, кафедра початкової освіти 

 
Ступінь вищої 

освіти 

Перший  рівень  вищої  освіти,  вчитель початкової школи, бакалавр 

початкової школи 

 
Офіційна назва 

освітньої програми 

 

 
Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТСТ, термін 

навчання – 4 роки 

 
Наявність 

акредитації 

 
Програма впроваджується у 2017 році 

 
Цикл/рівень 

HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-LLL – 6 

рівень 

 
Передумови 

Наявність загальної середньої освіти та / або ступеня 

молодший бакалавр 

 
Мови 

викладання 

Програма викладається українською мовою, а також за потреби – 

англійською мовою. 

 
Термін дії 

освітньої 

програми 

 

Програма впроваджується у 2017 році та діє до введення нових 

станлартів вищої освіти 

 
Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 
програми 

 

2 Мета програми 

 Загальною   метою  програми   є  підготовка   випускників,   здатних до 

здійснення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної, 



 організаційно-управлінської діяльності в навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Мета 1. Задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і 

моральному розвитку шляхом отримання вищої освіти з напряму підготовки 

«Початкова освіта». 

Мета 2. Організація базової бакалаврської підготовки, що дозволяє всім 

випускникам спеціальності «Початкова освіта» продовжити свою освіту як з 

метою отримання диплома магістра, так і з метою подальшого самовдосконалення. 

Мета 3. Задоволення потреб суспільства у кваліфікованих кадрах 

шляхом підготовки фахівців у галузі знань «Педагогічна освіта» напряму 

підготовки «Початкова освіта». 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 

Фокус програми: 

загальна/спеціал 

ьна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт 

початкової загальної освіти, Концепція «Нова школа», вчитель 

початкової школи. 

Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та 

практичних результатах із врахуванням нинішнього стану 

початкової освіти, орієнтує на актуальні спеціальності та 

спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна 

кар`єра (у т.ч. – практичного психолога 

або вихователя дошкільної освіти). 

Особливості 

програми 

Програма також викладається англійською мовою. 

 

4 Придатність випускників до працевлаштування та продовження 

освіти 

Придатність до 

працевлаштування 

 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади (ДНЗ); 

 обласні, міські та районні центри соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту населення; 

 психологічні служби; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 



Подальше 

навчання 

Магістерські програми в педагогічній освіті, міждисциплінарні 

програми, близькі до педагогічної освіти. 

 

5 Викладання та оцінювання 

 
Викладання та 

навчання 

Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; самостійна та 

індивідуальна робота; студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання; навчальна та 

виробнича практики, курсові роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова атестація 

(випускові екзамени) або захист бакалаврської роботи (за вибором). 

 

6 Програмні компетентності 

Інтегральні ІК-1 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести 
за них відповідальність у галузі початкової освіти. 

ІК-2 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у 
галузі початкової освіти 

ІК-3 здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній  діяльності 
нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до саморозвитку 

ІК-4 готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного 

самовдосконалення: постійно поповнювати свої знання, розвивати свої 

розумові здібності, вміти всебічно користуватися своїми інтелектуальними 
і творчими можливостями, професійними навичками 

Загальні ЗК-1 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх 

у професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів 

ЗК-2 здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 
письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки 

ЗК-7 здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 
метою реалізації завдань початкової освіти 

ФК-4 здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій у галузі початкової освіти 

ФК-7 готовність використовувати основні технічні засоби у 

професійній діяльності: працює на комп'ютері і в комп'ютерних 

мережах, використовує універсальні пакети прикладних 

комп'ютерних програм, створює бази даних на основі ресурсів 

Internet, здатний працювати з інформацією в глобальних 
комп'ютерних мережах 

ФК- 
11 

вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 



  евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 
діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення 

 

ФК- 

12 

здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує методи аналізу і 

моделювання, теоретичного та експериментального дослідження з метою 

моніторингу навчальних досягнень учнів при вивченні освітніх галузей у 

початковій школі 

ФК- 
13 

здатність розуміти соціальну значимість і вміє прогнозувати наслідки своєї 
професійної діяльності, готовий нести відповідальність за свої рішення 

ФК- 

14 

готовність використовувати базові знання та навички управління 

інформацією з різних джерел для вирішення дослідницьких професійних 

завдань 

ФК- 

15 

вміння інтерпретувати зміст творів (засобами слова, малюнку, пластики); 

висловлювати естетичне ставлення до них; висловлювати власні почуття і 

думки у практичній діяльності вчителя початкової школи 

Фахові ФК- 

17 

здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 
своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 
інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 
початковій освіті 

ФК- 

18 

готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 
дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших 

школярів 

ФК- 

19 

готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; розуміння сутності структурних 

компонентів виховної діяльності, що пов’язані між собою прямими й 
оберненими зв’язками (гностичний, проектувальний, конструктивний, 
комунікативний і організаторський) 

ФК- 

20 

використовувати програмно методичні матеріали і документи  щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного 

забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи, основні 

напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки 
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ВСТУП 

Програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

навчання української мови» складено Білявською Т.М. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 

013 Початкова освіта.  

Предмет вивчення дисципліни: процес навчання української мови та 

літературного читання в початковій школі. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка (дидактика), мовознавство, 

літературознавство, сучасна українська літературна мова, психолінгвістика. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розкрити сутність процесу навчання української мови та 

літературного читання в початковій школі відповідно до державних 

стандартів; висвітлити сучасні наукові концепції, поняття, методи та 

технології навчання української мови та літературного читання учнів 

початкових класів, забезпечити оволодіння студентами практичними 

вміннями проведення сучасного уроку української мови та літературного 

читання в початковій школі.  

Завдання курсу:  
- забезпечити засвоєння теоретичних основ методики навчання української 

мови та літературного читання в початкових класах; 

- надати ґрунтовні знання щодо вимог шкільної програми, структури 

підручників; 

- навчити визначати конкретні методи, прийоми та засоби навчання 

відповідно до навчального матеріалу; 

- ознайомити з досвідом та надбаннями відомих методистів, практикою 

роботи вчителів міста, області, країни. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

 І. Загальнопредметні:  

інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні 

здатності):  

• Здатність до аналізу і синтезу 

• Здатність до організації та планування 

• Базові загальні знання 

• Засвоєння основ базових знань з професії 

• Усне та письмове спілкування рідною мовою 

• Елементарні комп’ютерні навички 

• Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел) 



• Здатність до професійного розв’язання проблем 

• Здатність до прийняття рішень у межах проблем 

міжособистісні (здатність до соціальної взаємодії та співпраці): 

• Здатність до критики та самокритики 

• Міжособистісні навички та вміння 

• Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей 

• Етичні зобов’язання 

системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань):  

• Здатність застосовувати знання на практиці 

• Дослідницькі навички і уміння 

• Здатність до навчання 

• Здатність породжувати нові ідеї (креативність) 

• Лідерські якості 

• Здатність працювати самостійно 

• Бажання досягти успіху 

ІІ. Фахові  

Освітні компетентності:  
- здатність аналізувати, робити висновки щодо змісту розділів програми 

з української мови та літературного читання за роками та етапами 

навчання;  

- здатність визначати типи уроків з української мови та літературного 

читання в початковій школі відповідно до специфіки навчального 

матеріалу;  

- здатність аналізувати зміст та методичний апарат підручників 

«Українська мова» «літературне читання», кваліфіковано 

використовувати їх на уроках; здатність розробляти урок відповідно до 

теми та мети;  

- здатність проводити та аналізувати урок чи систему уроків з 

української мови та літературного читання в початковій школі 

Мовна компетентність (мовна компетентність визначається 

загальноприйнятими орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними  нормами): 

здатність майбутніх фахівців виконувати лінгвістичний аналіз мовних 

одиниць, явищ відповідно до певних мовних рівнів. 

Мовленнєва компетентність (мовленнєва компетентність визначається 

чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, 

письмом)): здатність грамотно та успішно користуватися мовою. 

Літературознавча компетентність  

- здатність аналізувати літературні твори відповідно до літературної 

специфіки тексту (у межах програми початкової школи);  

- здатність визначати специфіку будь-якої дитячої книжки та 

літературного твору, фактичні та методичні можливості цього 

матеріалу під час роботи з учнями відповідного віку і рівня підготовки.  
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кредитів ECTS.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит І. Методика навчання української мови як педагогічна наука 

Методика навчання грамоти  

Тема 1. Методика навчання української мови як педагогічна наука 

Предмет та завдання курсу «Методика викладання української мови в 

початкових класах». Зміст і структура курсу «Методика викладання 

української мови». Наукові основи та джерела розвитку методики викладання 

української мови. Принципи навчання української мови. Методи навчання. 

Дидактичні засоби навчання. Урок як основна форма навчально-виховного 

процесу з рідної мови. Типи та структура уроків з української мови в 

початковій школі. Нестандартні уроки з української мови. 

Тема 2. Методика навчання грамоти. Психолого-педагогічні та 

лінгвістичні основи методики навчання грамоти. Психофізіологічна 

характеристика процесів читання і письма як видів мовленнєвої діяльності. 

Порівняльно-критичний аналіз методів навчання грамоти. Принципи 

побудови підручників з навчання грамоти. Сучасний звуковий аналітико-

синтетичний метод навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу й синтезу. 

Добукварний період навчання грамоти. Букварний період навчання грамоти. 

Значення і завдання букварного періоду навчання грамоти. Етапи букварного 

періоду. Методика ознайомлення учнів з новою буквою, звуком (звуками, що 

позначаються нею). Структура уроків.  Післябукварний період навчання 

грамоти. Завдання післябукварного періоду. Структура та методика уроків 

читання і письма в післябукварний період навчання грамоти. Методика 

проведення свята прощання з «Букварем».  

Кредит ІІ. Методика вивчення основних мовних розділів  

Тема 1. Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки  

Методика ознайомлення з голосними та приголосними звуками. Правила 

літературної вимови мовних звуків. Методика формування умінь 

літературної вимови. Звуковий та звуко-буквений аналізи, методика їх 

проведення. 

Методика вивчення теми «Склад», «Наголос».  

Тема 2. Методика вивчення розділів «Мова та мовлення», «Речення»,  

«Текст» 

Методика формування уявлень про мову та мовлення.  

Методика вивчення розділу «Текст». Робота над текстом у 1–2 класах. Робота 

над текстом у 3–4 класах.  

Методика вивчення розділу «Речення». Методика формування початкових 

уявлень про речення та його ознаки. Вивчення типів речень за метою 

висловлення та інтонацією. Робота над засвоєнням понять «основа речення», 

«головні члени речення». Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між 

членами речення. Вивчення однорідних членів речення. Ознайомлення зі 

складним реченням.  

Тема 3. Методика вивчення елементів лексикології  



Лінгводидактичні основи методики роботи над словом. Робота над 

засвоєнням лексичного значення слова. Робота з багатозначними словами. 

Засвоєння молодшими школярами явища омонімії. Робота з синонімами. 

Вивчення антонімів. Елементи фразеології в початковій школі. 

Види вправ з лексики та методика їх проведення. Методика проведення 

лексичного розбору слова в початковій школі. Словникова робота в 

початковій школі.  Типи лексичних помилок, шляхи запобігання їм. 

Діалектна лексика у мовленні молодших школярів. Методика роботи з 

діалектизмами та русизмами. 

Кредит ІІІ. Методика вивчення основних мовних розділів 

Тема 1. Методика вивчення морфології 

Етапи та методика формування граматичних понять. Типи та структура 

уроків.  

Методика вивчення іменника в початковій школі. Методика вивчення 

прикметника в початковій школі. Методика вивчення займенника в 

початковій школі. Методика вивчення числівника в початковій школі. 

Методика вивчення дієслова в початковій школі. Методика вивчення 

прислівника в початковій школі. Методика вивчення службових частин мови 

в початковій школі. Морфологічний розбір та методика його проведення в 

початковій школі. 

Тема 2. Методика вивчення морфемної будови слова 

Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки та словотвору в 

початковій школі. Етапи вивчення морфемної будови слова в початковій 

школі. 

Вивчення основи слова та закінчення. Вивчення значущих частин 

слова. Вивчення кореня слова. Вивчення префікса. Вивчення суфікса. 

Тема 3. Методика вивчення орфографії та пунктуації 

Орфографія як предмет вивчення. Поняття про орфограму. Вивчення 

фонетичних написань. Вивчення морфологічних написань. Вивчення 

семантичних написань. Вивчення історичних написань. 

Умови формування в учнів орфографічної грамотності. Правила правопису. 

Робота над їхнім засвоєнням. Види правописних вправ. Методика проведення 

правописних вправ. Диктанти. Орфографічний розбір. Словникова робота в 

процесі вивчення орфографії. Орфографічні помилки та робота над ними. 

Особливості вивчення фонетики та орфографії в контексті діалектного 

впливу. 

Робота над пунктуацією на уроках рідної мови. Пунктуаційні помилки. 

Робота над ними.   

Кредит ІV. Методика розвитку мовлення 

Тема 1.  Наукові основи методики розвитку мовлення молодших 

школярів. Види мовлення.  Структура та зміст програми з розвитку 

мовлення. Роботи з розвитку мовлення на лексичному рівні. Активізація 

словникового запасу учнів.  

Тема 2. Методика розвитку мовлення (синтаксичний рівень). тМетодика 

роботи словосполученням та реченням. Типові помилки в побудові 



словосполучень та речень. Культура мовлення.   

Тема 3. Методика розвитку мовлення (перекази, твори в початковій 

школі). Розвиток мовлення школярів на рівні тексту. Текст як лінгвістичне 

поняття. Формування умінь розкривати тему та основну думку тексту. 

Формування уміння добирати матеріал для висловлювання. Добір матеріалу 

за картиною. Добір матеріалу за текстом. Формування уявлень про 

семантико-композиційну структуру тексту. Види переказів та методика 

роботи над ними. Методика роботи над усним та писемним твором. Аналіз 

учнівських творів. 

Кредит  V. Каліграфія 

Тема 1. Психолого-педагогічні умови формування графічних навичок. 

Навчання каліграфічного письма в початковій школі та програмні вимоги до нього. 

Теоретичні питання методики навчання каліграфії. Методи навчання 

каліграфічного письма.  

Етапи роботи над каліграфією букв. Перший етап письма. Написання основних і 

додаткових елементів букв. Другий етап письма. Написання малих і великих букв I 

групи. 

Написання малих і великих букв II групи. Написання малих і великих букв III групи. 

Післябукварний період (третій етап письма). 

Тема 2.  Формування процесуальної готовності до ведення уроків письма. 

Уроки письма в добукварний період. Уроки письма в букварний період 

навчання грамоти. Уроки письма у післябукварний період (третій етап 

письма). Удосконалення навичок  каліграфічного  письма в 2-4 класах. 

Методика проведення каліграфічних хвилинок. 

Кредит VІ. Методика класного читання 

Тема 1. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Історико-критичний огляд 

методів класного читання. Літературне читання як навчальний предмет у 

сучасній початковій школі. Мета і завдання та принципи класного читання 

Види читання. Форми читання. Компоненти техніки читання (якості 

читання): свідомість, правильність, швидкість, винність читання. Програмне, 

навчально-методичне забезпечення курсу «Літературне читання».  

Тема 2. Методика читання і аналізу художнього твору в початкових класах. 

Типи уроків літературного читання в початковій школі. Первинне сприйняття 

тексту (первинний синтез). Аналіз художнього твору на уроці читання. 

Методика роботи  з художнім твором на етапі вторинного синтезу. Творчі 

роботи учнів на основі прочитаного твору. 

Тема 3. Методика вивчення творів різних жанрів. Методика роботи із 

казкою. Методика роботи із оповіданням. Методика роботи із легендою. 

Методика роботи із байкою. Методика роботи з віршами. Методика роботи із 

прислів’ями, приказками, скоромовками, чистомовками, загадками. 

Методика роботи над науково-пізнавальною статтею та історичним нарисом 

у початкових класах.  

Кредит VІІ. Методика позакласного читання 

Тема 1. Позакласне читання як розділ навчання читання. Організація і 

завдання позакласного читання в період навчання грамоти.  



Тема 2. Уроки позакласного читання в 2 – 4 класах. Мета і завдання уроків 

позакласного читання (2-4 класи). Етапи формування читацької самостійності 

молодших школярів, їх особливості. Структура і методика уроків 

позакласного читання на кожному етапі. 
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Інформаційні ресурси 

1. http://edu.ukrsat.com/  - для вчителів – методичні розробки, 

навчальні програми, для учнів – бібліотеки, реферати, олімпіади, 

адреси шкіл Києва та України 

2. http://tooel/2po/2po1/ (навчально-методичний комплекс дисципліни) 

3. http://www.franko.lviv.ua/lknp/mova/numo/interv.html (українська мова і 

література у школі) 

4. http://edu.ukrsat.com/  (наукові дослідження філології) 

5. http://www.e-ukraine.org/subsites/iearn - АЙОРН – Україна  

6. http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, 

новини освіти, вищі навчальні заклади України і Росії  

7. http://iteach.com.ua/implementation-results/statistics/ (сучасні 

методики викладання) 

8. http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/ (проективні 

методики для вчителів шкіл)  

 

 

4. Форми підсумкового контролю успішності і навчання: КР, залік, 

екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності та навчання: усні відповіді, писемні 

роботи (конспекти уроків), самостійні роботи, тестування. 
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ВСТУП 

 

Робочу навчальну програму з дисципліни «Методика навчання 

української мови, літературного читання та каліграфії» розроблено на основі 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до 

навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 

підготовки 6.0101 Педагогічна освіта (спеціальність 6.010102 Початкова 

освіта).  

Робочу програму укладено згідно з вимогами кредитно-трансферної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Методика навчання української мови, літературного читання та каліграфії», 

необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів.  

  «Методика навчання української мови, літературного читання та 

каліграфії» є складовою частиною освітньої галузі «Мова та література». Її 

вивчення передбачає розв’язання низки завдань, зокрема: опанування 

студентами системою знань щодо особливостей процесу навчання 

української мови, літературного читання в початковій школі, підготовка 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти 

відповідно до вітчизняних та європейських стандартів.  

3. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – розкрити сутність процесу навчання української мови та 

літературного читання в початковій школі відповідно до державних 

стандартів; висвітлити сучасні наукові концепції, поняття, методи та 

технології навчання української мови та літературного читання учнів 

початкових класів, забезпечити оволодіння студентами практичними 

вміннями проведення сучасного уроку української мови та літературного 

читання в початковій школі.  

Завдання курсу:  
- забезпечити засвоєння теоретичних основ методики навчання української 

мови та літературного читання в початкових класах; 



- надати ґрунтовні знання щодо вимог шкільної програми, структури 

підручників; 

- навчити визначати конкретні методи, прийоми та засоби навчання 

відповідно до навчального матеріалу; 

- ознайомити з досвідом та надбаннями відомих методистів, практикою 

роботи вчителів міста, області, країни. 

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні 

здатності):  

• Здатність до аналізу і синтезу 

• Здатність до організації та планування 

• Базові загальні знання 

• Засвоєння основ базових знань з професії 

• Усне та письмове спілкування рідною мовою 

• Елементарні комп’ютерні навички 

• Навички управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати 

інформацію з різних джерел) 

• Здатність до професійного розв’язання проблем 

• Здатність до прийняття рішень у межах проблем 

міжособистісні (здатність до соціальної взаємодії та співпраці): 

• Здатність до критики та самокритики 

• Міжособистісні навички та вміння 

• Здатність спілкуватися з експертами з інших галузей 

• Етичні зобов’язання 

системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань):  

• Здатність застосовувати знання на практиці 

• Дослідницькі навички і уміння 

• Здатність до навчання 

• Здатність породжувати нові ідеї (креативність) 

• Лідерські якості 

• Здатність працювати самостійно 

• Бажання досягти успіху 

ІІ. Фахові  

Освітні компетентності:  
- здатність аналізувати, робити висновки щодо змісту розділів програми 

з української мови та літературного читання за роками та етапами 

навчання;  

- здатність визначати типи уроків з української мови та літературного 

читання в початковій школі відповідно до специфіки навчального 

матеріалу;  

- здатність аналізувати зміст та методичний апарат підручників 

«Українська мова» «літературне читання», кваліфіковано 



використовувати їх на уроках; здатність розробляти урок відповідно до 

теми та мети;  

- здатність проводити та аналізувати урок чи систему уроків з 

української мови та літературного читання в початковій школі 

Мовна компетентність (мовна компетентність визначається 

загальноприйнятими орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними  нормами): 

здатність майбутніх фахівців виконувати лінгвістичний аналіз мовних 

одиниць, явищ відповідно до певних мовних рівнів. 

Мовленнєва компетентність (мовленнєва компетентність визначається 

чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіюванням, говорінням, читанням, 

письмом)): здатність грамотно та успішно користуватися мовою. 

Літературознавча компетентність  

- здатність аналізувати літературні твори відповідно до літературної 

специфіки тексту (у межах програми початкової школи);  

- здатність визначати специфіку будь-якої дитячої книжки та 

літературного твору, фактичні та методичні можливості цього 

матеріалу під час роботи з учнями відповідного віку і рівня підготовки.  

 

4. Програма навчальної дисципліни  

Кредит І. Методика навчання української мови як педагогічна наука 

Методика навчання грамоти  

 Тема 1. Методика навчання української мови як педагогічна наука 

Предмет та завдання курсу «Методика викладання української мови в 

початкових класах». Зміст і структура курсу «Методика викладання 

української мови». Наукові основи та джерела розвитку методики викладання 

української мови. Принципи навчання української мови. Методи навчання. 

Дидактичні засоби навчання. Урок як основна форма навчально-виховного 

процесу з рідної мови. Типи та структура уроків з української мови в 

початковій школі. Нестандартні уроки з української мови. 

Тема 2. Методика навчання грамоти. Психолого-педагогічні та 

лінгвістичні основи методики навчання грамоти. Психофізіологічна 

характеристика процесів читання і письма як видів мовленнєвої діяльності. 

Порівняльно-критичний аналіз методів навчання грамоти. Принципи 

побудови підручників з навчання грамоти. Сучасний звуковий аналітико-

синтетичний метод навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу й синтезу. 

Добукварний період навчання грамоти. Букварний період навчання грамоти. 

Значення і завдання букварного періоду навчання грамоти. Етапи букварного 

періоду. Методика ознайомлення учнів з новою буквою, звуком (звуками, що 

позначаються нею). Структура уроків.  Післябукварний період навчання 

грамоти. Завдання післябукварного періоду. Структура та методика уроків 

читання і письма в післябукварний період навчання грамоти. Методика 

проведення свята прощання з «Букварем».  

 



Кредит ІІ. Методика вивчення основних мовних розділів  

 

Тема 1. Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки  

Методика ознайомлення з голосними та приголосними звуками. Правила 

літературної вимови мовних звуків. Методика формування умінь 

літературної вимови. Звуковий та звуко-буквений аналізи, методика їх 

проведення. 

Методика вивчення теми «Склад», «Наголос».  

 

Тема 2. Методика вивчення розділів «Мова та мовлення», «Речення»,  

«Текст» 

Методика формування уявлень про мову та мовлення.  

Методика вивчення розділу «Текст». Робота над текстом у 1–2 класах. Робота 

над текстом у 3–4 класах.  

Методика вивчення розділу «Речення». Методика формування початкових 

уявлень про речення та його ознаки. Вивчення типів речень за метою 

висловлення та інтонацією. Робота над засвоєнням понять «основа речення», 

«головні члени речення». Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між 

членами речення. Вивчення однорідних членів речення. Ознайомлення зі 

складним реченням.  

Тема 3. Методика вивчення елементів лексикології  

 Лінгводидактичні основи методики роботи над словом. Робота над 

засвоєнням лексичного значення слова. Робота з багатозначними словами. 

Засвоєння молодшими школярами явища омонімії. Робота з синонімами. 

Вивчення антонімів. Елементи фразеології в початковій школі. 

Види вправ з лексики та методика їх проведення. Методика проведення 

лексичного розбору слова в початковій школі. Словникова робота в 

початковій школі.  Типи лексичних помилок, шляхи запобігання їм. 

Діалектна лексика у мовленні молодших школярів. Методика роботи з 

діалектизмами та русизмами. 

 

Кредит ІІІ. Методика вивчення основних мовних розділів 

Тема 1. Методика вивчення морфології 

Етапи та методика формування граматичних понять. Типи та структура 

уроків.  

Методика вивчення іменника в початковій школі. Методика вивчення 

прикметника в початковій школі. Методика вивчення займенника в 

початковій школі. Методика вивчення числівника в початковій школі. 

Методика вивчення дієслова в початковій школі. Методика вивчення 

прислівника в початковій школі. Методика вивчення службових частин мови 

в початковій школі. Морфологічний розбір та методика його проведення в 

початковій школі. 

Тема 2. Методика вивчення морфемної будови слова 

Лінгвістичні засади методики вивчення морфеміки та словотвору в 

початковій школі. Етапи вивчення морфемної будови слова в початковій 



школі. 

Вивчення основи слова та закінчення. Вивчення значущих частин 

слова. Вивчення кореня слова. Вивчення префікса. Вивчення суфікса. 

Тема 3. Методика вивчення орфографії та пунктуації 

Орфографія як предмет вивчення. Поняття про орфограму. Вивчення 

фонетичних написань. Вивчення морфологічних написань. Вивчення 

семантичних написань. Вивчення історичних написань. 

Умови формування в учнів орфографічної грамотності. Правила правопису. 

Робота над їх засвоєнням. Види правописних вправ. Методика проведення 

правописних вправ. Диктанти. Орфографічний розбір. Словникова робота в 

процесі вивчення орфографії. Орфографічні помилки та робота над ними. 

Особливості вивчення фонетики та орфографії в контексті діалектного 

впливу. 

Робота над пунктуацією на уроках рідної мови. Пунктуаційні помилки. 

Робота над ними.   

Кредит ІV. Методика розвитку мовлення 

Тема 1.  Наукові основи методики розвитку мовлення молодших 

школярів. Види мовлення.  Структура та зміст програми з розвитку 

мовлення. Роботи з розвитку мовлення на лексичному рівні. Активізація 

словникового запасу учнів.  

Тема 2. Методика розвитку мовлення (синтаксичний рівень). тМетодика 

роботи словосполученням та реченням. Типові помилки в побудові 

словосполучень та речень. Культура мовлення.   

Тема 3. Методика розвитку мовлення (перекази, твори в початковій 

школі). Розвиток мовлення школярів на рівні тексту. Текст як лінгвістичне 

поняття. Формування умінь розкривати тему та основну думку тексту. 

Формування уміння добирати матеріал для висловлювання. Добір матеріалу 

за картиною. Добір матеріалу за текстом. Формування уявлень про 

семантико-композиційну структуру тексту. Види переказів та методика 

роботи над ними. Методика роботи над усним та писемним твором. Аналіз 

учнівських творів. 

 

Кредит  V. Каліграфія 

 

Тема 1. Психолого-педагогічні умови формування графічних навичок. 

Навчання каліграфічного письма в початковій школі та програмні вимоги до нього. 

Теоретичні питання методики навчання каліграфії. Методи навчання 

каліграфічного письма.  

Етапи роботи над каліграфією букв. Перший етап письма. Написання основних і 

додаткових елементів букв. Другий етап письма. Написання малих і великих букв I 

групи. 

Написання малих і великих букв II групи. Написання малих і великих букв III групи. 

Післябукварний період (третій етап письма). 

Тема 2.  Формування процесуальної готовності до ведення уроків письма. 

Уроки письма в добукварний період. Уроки письма в букварний період 



навчання грамоти. Уроки письма у післябукварний період (третій етап 

письма). Удосконалення навичок  каліграфічного  письма в 2-4 класах. 

Методика проведення каліграфічних хвилинок. 

 

Кредит VІ. Методика класного читання 

 

Тема 1. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Історико-критичний 

огляд методів класного читання. Літературне читання як навчальний предмет 

у сучасній початковій школі. Мета і завдання та принципи класного читання 

Види читання. Форми читання. Компоненти техніки читання (якості 

читання): свідомість, правильність, швидкість, винність читання. Програмне, 

навчально-методичне забезпечення курсу «Літературне читання».  

Тема 2. Методика читання і аналізу художнього твору в початкових 

класах. Типи уроків літературного читання в початковій школі. Первинне 

сприйняття тексту (первинний синтез). Аналіз художнього твору на уроці 

читання. Методика роботи  з художнім твором на етапі вторинного синтезу. 

Творчі роботи учнів на основі прочитаного твору. 

Тема 3. Методика вивчення творів різних жанрів. Методика роботи із 

казкою. Методика роботи із оповіданням. Методика роботи із легендою. 

Методика роботи із байкою. Методика роботи з віршами. Методика роботи із 

прислів’ями, приказками, скоромовками, чистомовками, загадками. 

Методика роботи над науково-пізнавальною статтею та історичним нарисом 

у початкових класах.  

 

Кредит VІІ. Методика позакласного читання 

 

Тема 1. Позакласне читання як розділ навчання читання. Організація і 

завдання позакласного читання в період навчання грамоти.  

Тема 2. Уроки позакласного читання в 2 – 4 класах. Мета і завдання 

уроків позакласного читання (2-4 класи). Етапи формування читацької 

самостійності молодших школярів, їх особливості. Структура і методика 

уроків позакласного читання на кожному етапі. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

Л Пр лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит І. Методика навчання української мови як педагогічна 

наука. Методика навчання грамоти 

Тема 1. Предмет та завдання курсу 

«Методика викладання української 

мови в початкових класах». Урок як 

основна форма навчально-виховного 

процесу з рідної мови. 

 2    10 



Тема 2. Методика навчання грамоти  2 6   10 

Усього годин:  4 6   20 

Кредит ІІ. Методика вивчення основних мовних розділів 

 

Тема 1. Методика вивчення фонетики, 

орфоепії та графіки 

 2 2   4 

Тема 2. Методика вивчення розділів 

«Мова та мовлення», «Речення»,  

«Текст» 

 2 4   6 

Тема 3. Методика вивчення елементів 

лексикології 

 2 2   10 

Усього годин:  6 8   20 

Кредит ІІІ. Методика вивчення основних мовних розділів 

 

Тема 1. Методика вивчення 

морфології 

 2 4   6 

Тема 2. Методика вивчення 

морфемної будови слова 

 2 2   6 

Тема 3. Методика вивчення 

орфографії та пунктуації 

 2 2   8 

Усього годин:  6 8   20 

Кредит ІV. Методика розвитку мовлення 

 

Тема 1. Методика розвитку мовлення 

(орфоепічний та лексичний рівні) 

 2 2   6 

Тема 2. Методика розвитку мовлення 

(синтаксичний рівень) 

  2   4 

Тема 3. Методика розвитку мовлення 

(перекази, твори в початковій школі) 

  2   10 

Усього годин:  2 6   20 

Кредит  V. Каліграфія 

 

Тема 1: Психолого-педагогічні умови 

формування графічних навичок  

  2   10 

Тема 2: Формування процесуальної 

готовності до ведення уроків письма  

  2   10 

Усього годин:   4   20 

Кредит VІ. Методика класного читання 

 

Тема 1: Читання як вид мовленнєвої 

діяльності. Літературне читання як 

навчальний предмет у сучасній 

початковій школі. Види читання. 

Форми читання. Компоненти техніки 

 2    5 



читання (якості читання). 

Тема 2: Програмне, навчально-

методичне забезпечення курсу 

«Літературне читання». 

  2   5 

Тема 3: Методика читання і аналізу 

художнього твору в початкових 

класах. Типи уроків літературного 

читання в початковій школі.  

 2 2   5 

Тема 4: Методика вивчення творів 

різних жанрів.  

 4 4   5 

Усього годин:  8 8   20 

Кредит VІІ. Методика позакласного читання 
 

Тема 1: Позакласне читання як розділ 

навчання читання. Організація і 

завдання позакласного читання в 

період навчання грамоти. 

  2   10 

Тема 2: Уроки позакласного читання в 

2 – 4 класах. Мета і завдання уроків 

позакласного читання (2-4 класи). 

Етапи формування читацької 

самостійності молодших школярів, їх 

особливості. Структура і методика 

уроків позакласного читання на 

кожному етапі. 

  2   10 

Усього годин:   4   20 

Усього годин:  26 44   140 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Кредит І. Методика навчання української мови як 

педагогічна наука. Методика навчання грамоти 
Програмне, навчально-методичне забезпечення курсу 

«Українська мова» в початковій школі 

2 

2 Основні періоди та етапи навчання грамоти. 

Добукварний період. 

2 

3 Основні періоди та етапи навчання грамоти. 

Букварний період. Післябукварний період. 

2 

4 Кредит ІІ. Методика вивчення основних мовних 

розділів. 

Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки 

2 

5 Методика вивчення розділів «Мова та мовлення», 2 



«Текст»,   

6 Методика вивчення розділу «Речення» в початковій 

школі 

2 

7 Методика вивчення елементів лексикології  2 

8 Кредит ІІІ. Методика вивчення основних мовних 

розділів 

Методика вивчення морфології (іменник, 

прикметник, дієслово) 

2 

9 Методика вивчення морфології (прислівник, 

числівник, займенник) 

2 

10 Методика вивчення морфемної будови слова 2 

11 Методика вивчення орфографії та пунктуації 2 

12 Кредит ІV. Методика розвитку мовлення 

Методика розвитку мовлення (орфоепічний та 

лексичний рівні) 

2 

13 Методика розвитку мовлення (синтаксичний рівень) 2 

14 Методика розвитку мовлення (перекази, твори в 

початковій школі) 

2 

15 Кредит  V. Каліграфія 

Психолого-педагогічні умови формування графічних 

навичок 

2 

16 Формування процесуальної готовності до ведення 

уроків письма 

2 

17 Кредит VІ. Методика класного читання 

Програмне, навчально-методичне забезпечення курсу 

«Літературне читання» 

2 

18 Дидактична структура уроків класного читання. 

Основні етапи роботи над художнім твором 

2 

19 Методика вивчення творів різних жанрів (казка, 

оповідання, легенда) 

2 

20 Методика вивчення творів різних жанрів (вірш, 

байка) 

2 

21 Кредит VІІ. Методика позакласного читання 
Уроки позакласного читання в початковій школі 

(період навчання грамоти) 

2 

22 Уроки позакласного читання в 2 – 4 класах 2 

 Усього годин: 

 
44 

 

5. Самостійна  робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Кредит І. Методика навчання української мови як 10 



педагогічна наука. Методика навчання грамоти 
Наукові основи та джерела розвитку методики 

викладання української мови. Нестандартні уроки з 

української мови 

 Методика навчання грамоти. Психолого-педагогічні та 

лінгвістичні основи методики навчання грамоти. 

Порівняльно-критичний аналіз методів навчання 

грамоти.  Етапи навчання грамоти. Організація і 

завдання позакласного читання в період навчання 

грамоти. Особливості уроків навчання грамоти в 

малокомплектній школі. Методика проведення свята 

прощання з «Букварем» 

10 

2.  Кредит ІІ. Методика вивчення основних мовних 

розділів.  

Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки  

Правила літературної вимови мовних звуків. Методика 

формування умінь літературної вимови. 

5 

 Методика вивчення розділів «Мова та мовлення», 

«Речення»,  «Текст». Методика формування уявлень про 

мову та мовлення. Робота над текстом у 1–2 класах. 

Робота над текстом у 3–4 класах. 

5 

 Методика вивчення елементів лексикології.  Види вправ 

з лексики та методика їх проведення. Елементи 

фразеології в початковій школі. Діалектна лексика у 

мовленні молодших школярів. Методика роботи з 

діалектизмами та русизмами 

10 

3.  Кредит ІІІ. Методика вивчення основних мовних 

розділів 

Методика вивчення морфології. Вивчення самостійних 

частин мови в початковій школі. Вивчення службових 

частин мови в початковій школі. 

Вивчення основи слова та закінчення. Вивчення 

значущих частин слова. Вивчення кореня слова. 

Вивчення префікса. Вивчення суфікса. 

Методика вивчення морфемної будови слова 

Вивчення основи слова та закінчення. Вивчення 

значущих частин слова. Вивчення кореня слова. 

Вивчення префікса. Вивчення суфікса. 

10 

 Методика вивчення орфографії  

Вивчення фонетичних написань. Вивчення 

морфологічних написань. Вивчення семантичних 

написань. Вивчення історичних написань. 

Орфографічні помилки та робота над ними. Особливості 

вивчення фонетики та орфографії в контексті 

діалектного впливу. 

10 



4.  Кредит ІV. Методика розвитку мовлення 

Методика роботи словосполученням та реченням. 

Типові помилки в побудові словосполучень та речень. 

Культура мовлення.   

10 

 Формування уміння добирати матеріал для 

висловлювання. Добір матеріалу за картиною. Добір 

матеріалу за текстом. Формування уявлень про 

семантико-композиційну структуру тексту. 

10 

5.  Кредит  V. Каліграфія 

Теоретичні питання методики навчання каліграфічного 

письма. Навчання письма  в історичному аспекті. 

Уроки письма в добукварний період. Вдосконалення 

написання основних та допоміжних елементів. Формування 

навичок письма в післябукварний період. Виправлення 

індивідуальних хиб у почерку. 

20 

6.  Кредит VІ. Методика класного читання 

Літературознавча пропедевтика на уроках літературного 

читання. Методика проведення вправ на формування 

правильності, швидкості, усвідомленості та виразності 

читання. Діагностика рівня сформованості навички 

читання 

Організація творчої діяльності учнів на основі 

прочитаного художнього твору. Види творчих завдань у 

підручниках «Літературне читання».  

20 

7.  Кредит VІІ. Методика позакласного читання 
Інтерактивні методи навчання літературного читання в 

початковій школі. Методика роботи з дитячими 

журналами. 

 Специфіка роботи у малокомплектній школі на уроках 

літературного читання. 

20 

 Разом  140 

 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(навчальний проект) 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення і практичне застосування 

знань із навчального курсу.  

Зміст ІНДЗ: практична робота, яка виконується на основі знань, умінь 

та навичок, отриманих упродовж лекційних, практичних занять та 

самостійного опрацювання тем з навчального курсу.  

 

 

 

 



Зміст ІНДЗ: 

 

1. Проаналізувати та надати коротку характеристику одного з українських 
букварів, за яким відбувалося навчання грамоти протягом 1946—1969 

рр. 

2. Підготувати повідомлення про нові посібники з методики навчання 
української мови та літературного читання в початковій школі (2015– 

2017). 

3. Скласти бібліографічний покажчик статей журналу «Початкова школа» 
(2012–2017) відповідно до певної теми кожного кредиту. 

4. Підготувати проект (Тема: З досвіду вчителів початкової школи 
м. Миколаєва (України). 

7. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1. За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, інтерактивна, лекція-прес-

конференція), пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: завдання 

2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

Поточне тестування С.Р ІНДЗ МКР Усьо

го Кредит 

№ 1 

Кредит № 2 Кредит № 3 Кредит № 4 Кредит № 5 

Т1 

 

10 

Т2 

 

10 

Т1 

 

10 

Т2 

 

10 

Т3 

 

10 

Т1 

 

10 

Т2 

 

10 

Т3 

 

10 

Т1 

 

10 

Т2 

 

10 

Т3 

 

10 

Т1 

 

10 

Т2 

 

10 

 

230 20 120 

(3 к/р ) 

40б.х3 

500 

(5кр.)  

                 

Приклад для екзамену 

 

С.Р 

 

 

ІНД

З 

МКР Екз. 

(40%) 

 

Усьо

го 

Кредит №1 Кредит № 2  

Т1 

 

5 

Т2 

 

5 

Т3 

 

5 

Т4 

 

5 

Т1 

 

5 

Т2 

 

5 

40 10 40 

(1 к/р ) 

40б.х1 

80 200 

(2кр.)  



8. Методи контролю 

1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Методика навчання 

української мови» оцінюються за кредитно-трансферною системою, в основу 

якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості кредитного 

контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок; розширення кількості підсумкових балів (до 100 балів).  

2. Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у таблиці.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для заліку 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

- навчально-методичний комплекс; 

- підручники «Українська мова» , «Літературне читання»; 

- навчальні посібники;  

- робоча навчальна програма;  

- відеозаписи уроків;  

- розробки уроків;  

- дидактичний матеріал;  

- презентації уроків;  

- тестові і контрольні завдання;  

- завдання для ректорського контролю знань студентів із навчальної 

дисципліни.  

 

 



11. Рекомендована література 

Основна 
1. Методика навчання української мови : навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. Вашуленка. — К. : 

Літера ЛТД, 2011. — 364 с. 

2. Науменко В. О.Уроки літературного читання в 2 класі : метод. посіб. для 
вчителя / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 280 с. 

3. Науменко В.О. Особливості нової програми «Літературне читання» (у 
порівнянні з програмою 2006 року) / В.О.Науменко // Учитель початкової 

школи. – 2012. – № 1. – С.26–27.  

4. Науменко В.О.Уроки літературного читання в 3 класі : метод. посіб. для 
вчителя / Віра Науменко, Леся Харітоненко. – К. : Генеза, 2014. – 272 с. 

5. Савченко О. Я. Методика читання у початкових класах : посіб. для вчителя / 

О. Я. Савченко. — К. : Освіта, 2007. – 205 с. 

6. Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових 

класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. — К. : Промінь, 2006. 

Додаткова 

1. Вашуленко М., Прищепа О. Читання, письмо, розвиток мовлення (1 

клас, І семестр) // Поч. школа. — 2009. — № 8. — С. 15—22. 

2. Вашуленко М., Прищепа О. Читання, письмо, розвиток мовлення (1 

клас, ІІ семестр) // Поч. школа. — 2010. — № 1. — С. 23—27. 

3. Зеленська О., Грицаненко С. Практичне застосування інтерактивних 
методів навчання // Початкова школа. — 2009. — № 2. — С. 12—15. 

4. Козлова Н. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи, числа 
дієслів теперішнього часу // Початкова освіта. — 2009. — № 19. — С. 

21—22. 

5. Мартиненко В.О. Літературне читання. Робочий зошит : навч. посіб. 

для учнів 2 кл. / В.О. Мартиненко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 

2013. – 80 с.  

6. Мороховець О. Повторення вивченого про прикметник у 4 класі // 

Початкова школа. — 2007. — № 5. — С. 57—58. 

7. Нагрибельна І., Мала О. Використання проблемних ситуацій на уроках 

української мови // Початкова школа. — 2007. — № 3. — С. 12—13. 

8. Науменко В. О. Зошит з літературного читання до підручника 
«Літературне читання» : навч. посіб. для 2-го кл. загальноосвіт. навч. 

закл. / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 96 с.  

9. Науменко В. О. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / Віра 

Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2016. – 160 с.  

10. Науменко В.О. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / Віра 

Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2015. – 176 с.  

11. Науменко В.О. Літературне читання : підруч. для 4-го кл. / Віра 

Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2016. – 176 с.  

12. Науменко В.О. Особливості змісту навчально-методичного комплекту з 

літературного читання в другому класі (авт. В.О.Науменко) / 



В.О.Науменко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. – 2013. – 

№ 5. – С.75–92.  

13. Радченко Н. Закріплення й узагальнення мовленнєвих умінь, 

пов’язаних із вживанням числівників // Початкова освіта. — 2009. — № 

19. — С. 24—25. 

14.  Рузинська Т.Г. Робота над описами, розповідями та міркуваннями // 
Поч. шк. —1989. — № 2. 

15. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / Олександра 

Яківна Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 160 с.  

16. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / Олександра 

Яківна Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 192 с.  

17. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 4-го кл. / Олександра 

Яківна Савченко. – К. : Освіта, 2016. – 192 с.  

18. Савченко О.Я. Я люблю читати: кн. з літ. читання: дод. до підруч. 
«Літературне читання» для 2-го кл. : навч. посіб. / О.Я.Савченко. – К. : 

Видавничий дім «Освіта», 2013. – 120 с.  

11. Інформаційні ресурси 

1. http://edu.ukrsat.com/  - для вчителів – методичні розробки, навчальні 

програми, для учнів – бібліотеки, реферати, олімпіади, адреси шкіл Києва та 

України 

2. http://tooel/2po/2po1/ (навчально-методичний комплекс дисципліни) 

3. http://www.franko.lviv.ua/lknp/mova/numo/interv.html (українська мова і література у 

школі) 

4. http://edu.ukrsat.com/  (наукові дослідження філології) 
5. http://www.e-ukraine.org/subsites/iearn - АЙОРН – Україна  

6. http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, новини 

освіти, вищі навчальні заклади України і Росії  

7. http://school.kiev.ua/ - портал присвячений проблемам впровадження нових 

технологій в галузі середньої освіти України (Інформатика, підручники, 

матеріали, застосування комп’ютерів на уроках фізики, математики, 

іноземної мови, деяка інформація з Міністерства освіти та науки України, 

олімпіади, періодика)  

8. http://iteach.com.ua/implementation-results/statistics/ (сучасні методики 

викладання) 

9. http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/ (проективні методики для 

вчителів шкіл) 

  



ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ  

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінювання 
 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з методики 

навчання української мови, літературного читання та каліграфії здійснюється 

на основі результатів проведення поточного та підсумкового контролю знань 

(іспиту). 

Критерії оцінювання: 

а)  усні відповіді: вміння змістовно та ґрунтовно висвітлити зазначене   

питання; логічність викладення матеріалу; аргументованість; використання 

основної та додаткової літератури;  культура мовлення; впевненість, 

емоційність та виразність в процесі виступу); 

 б) письмові завдання: вміння змістовно та ґрунтовно висвітлити зазначене   

питання; логічність викладення матеріалу; аргументованість; цілісність, 

систематичність, логічна послідовність, уміння формулювати висновки; 

оформлення письмової роботи; здатність письмово висвітлити опрацьований 

матеріал, уміння визначити власне ставлення до певної навчально-

методичної проблеми. 

ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

I. Види робіт, які підлягають оцінюванню: 

- контрольні роботи; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 
- поточні тести; 
- творчі завдання; 
- завдання для самостійної роботи 

ІІ. Порядок оцінювання знань студентів: 

- виконання контрольних робіт (КР) – 40 балів:  

3 поточне опитування: 0 балів – незадовільно; 1 бал – доповнення; 2 бали – 

доповнення; 3 бали – задовільно;  4 бали – добре; 5 – відмінно. 

  Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної 

діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. 



  До відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна 

оцінка за результатом поточного рейтингового балу. 

  Студент має право підвищити оцінки «задовільно»  або «добре», які 

він отримував за результатами поточного контролю. Решту балів студент 

може набрати, склавши екзамен. 

ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

 На лекціях (за семестр) 

1. Тестування на лекціях (5 балів за одне тестування). 

На практичних заняттях (за семестр) 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (5 балів за одне заняття). 

2. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття). 

3. Розробка конспектів та фрагментів уроків (5 балів – за конспект уроку, 

2 бали – за фрагмент уроку ). 

4. Аналіз уроку (5 балів). 

5. Розробка дидактичних ігор з теми уроку (5 балів). 

6. Виготовлення засобів наочності (5 балів). 

7. Аналіз передового педагогічного досвіду вчителів та конспектування 

статей (5 балів за 1 статтю). 

8.Реферат (10 балів). 

9.Участь у науковій студентській конференції  (підготовка доповіді – 

10 балів); друкування статті у збірнику за матеріалами роботи конференції 

(20 балів). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Лекція № 1 

 

Тема: Методика навчання української мови як педагогічна наука 

 

План 

1. Основні поняття з теми. 
2. Методи навчання. 

3. Засоби навчання. 
4. Принципи навчання. 

 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями, як-от: методика 

навчання української мови як наука, джерела збагачення методики, завдання 

методики, компетентність, мовна компетенність, висвітлити принципи, 

методи навчання та засоби навчання. 

Методи: наочні – пояснювально-ілюстративні; словесні – лекція, 

бесіда; інтерактивні – мозковий штурм. 

Ключові поняття: методика навчання української  мови, 

лінгводидактика, метод навчання,  засоби навчання, принципи навчання. 

Література 

1. Методика навчання української мови : навчально-методичний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. Вашуленка. – К. : 

Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

2. Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових 

класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. – К. : Промінь, 2006. 

3. Зеленська О., Грицаненко С. Практичне застосування інтерактивних 

методів навчання // Початкова школа. – 2009. – № 2. – С. 12–15. 

Виклад основного матеріалу 

1. Основні поняття з теми 
Методика викладання мови — це педагогічна наука, адже предметом її 

дослідження є процес оволодіння українською  мовою в умовах  навчання  
дітей у початковій школі. 

Методика викладання української мови в початкових класах визначає 
теоретичні аспекти навчання мови учнів 1—4 класів і рекомендує ефективні 
методи   і прийоми вдосконалення мовленнєвого розвитку молодших 
школярів, формування в них засобами мови і літератури наукового уявлення 



про мову як знакову систему. 
Джерела збагачення методики 

1. Практичний досвід, узагальнення передового педагогічного досвіду. 
2. Розвиток мовознавства та літературознавства як основних базових 

наук. 
3. Розвиток суміжних наук — психології, дидактики. 
4. Новітні дослідження в галузі теорії навчання мови. 
5. Методичний експеримент. 
6. Створення нових програм, підручників, нових практичних 

систем навчання, конструювання нових типів уроків тощо. 
 Формування професійної компетентності майбутнього вчителя є 
завданням як методики української мови, так і інших методик. 
Компетентність — це педагогічна категорія, а вчитель, який нею володіє, — 
це спеціаліст, який має ґрунтовні знання з певного предмета шкільного курсу 
навчання.  

2. Методи навчання 
Метод навчання — спосіб упорядкованої взаємної діяльності вчителя й 

учнів, спрямований на розв’язання навчально-виховних завдань. 
— за характером керівництва розумовою діяльністю учнів: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний, частково 
пошуковий, дослідницький; 

— за джерелом знань: наочні, словесні, практичні; 
за напрямом діяльності: практичні, практико-теоретичні, теоретичні 
Окремий аспект на сучасному етапі розвитку методики становлять 

інтерактивні методи навчання.  

1. Метод проектів — система навчання, за якою учні набувають знання, 
уміння і навички у процесі планування й виконання практичних завдань — 
проектів, що постійно ускладнюються. Під час роботи за методом проектів 
на чільне місце ставиться самодіяльність учнів та їхня активність, 
ініціативність, захопленість. 

Проекти мають індивідуальний, груповий чи колективний характер. 

2. Метод ПРЕС навчає учнів виробляти й формулювати аргументи, 
висловлювати думки з дискусійного питання у виразній і стислій формі, 
переконувати інших. 

3. Мозковий штурм («мозкова атака») — вільне накопичення значної 
кількості ідей з певної теми спочатку без критичного осмислення. 

4. Метод гронування (асоціативний кущ) — стратегія навчання, яка 
спону- кає учнів думати вільно та відкрито з певної теми. Вона націлена 
передусім на стимулювання мислення школярів про зв’язки між окремими 
поняттями. Грону- вання може бути використане як на стадії актуалізації, 
так і на стадії рефлексії. Цей метод також можна застосовувати для підбиття 
підсумків вивченої теми чи розділу з української мови. 

5. Мікрофон надає можливість кожному учневі сказати щось швидко, по 
черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. 

6. Акваріум є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для 
розвитку навичок спілкування в такій групі, для вдосконалення вміння 
дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований 
тільки за умови, що учні вже мають відповідні навички групової роботи. 



 

Лекція № 2 

Тема: Методика навчання грамоти  

(основні періоди та етапи навчання грамоти) 

 

План 

1. Добукварний період навчання грамоти. 

2. Букварний період навчання грамоти. Етапи букварного періоду. 

3. Післябукварний період навчання грамоти. 
 

Мета: ознайомити студентів з періодами та етапами навчання грамоти, 

висвітлити завдання кожного етапу та особливості методики проведення 

уроків читання та письма у цей період. 

Методи: наочні – пояснювально-ілюстративні; словесні – лекція, 

бесіда; інтерактивні – мозковий штурм. 

Ключові поняття: читання, письмо, звуковий аналітико-синтетичний 

метотод навчання грамоти, добукварний період, букварний період, етапи 

букварного періоду, післябукварний період, урок читання, урок письма. 

Література 

1. Методика навчання української мови : навчально-методичний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. 

Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

2. Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у 

початкових класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. – К. : 

Промінь, 2006. 

Питання для самоконтролю 

1. Які методи навчання грамоти існували в історії вітчизняної 

початкової школи? За якими критеріями здійснюється класифікація 

методів навчання грамоти? 

2. У чому полягає психологічна основа методики навчання грамоти? 

3. Назвіть загальнодидактичні вимоги до організації навчання 

грамоти. 

4. Поясніть, за допомогою яких спеціальних методів відбувається 

навчання грамоти в 1 класі. Відповідь підтвердіть прикладами. 

5. Що є науковими основами  методики навчання грамоти? 

6. Яких педагогічних вимог до процесу навчання грамоти має 

дотримуватись учитель? 

 



Лекція № 3 

 

Тема: Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки в початковій 

школі 

 

План 

1. Методика вивчення фонетики в початковій школі. 

2. Методика вивчення орфоепії в початковій школі. Норми літературної 

вимови. 

3. Методика вивчення графіки в початковій школі. Співвідношення між 

звуками та буквами. 

 
Мета: висвітлити методику вивчення мовних розділів «Фонетика», 

«Орфоепія», «Графіка», в початковій школі; ознайомити з науковою 

літературою та лексикографічними джерелами щодо теми; розвивати мовний 

та методичний потенціал студентів. 

Ключові поняття: читання, письмо, звуковий аналітико-синтетичний 

метотод навчання грамоти, добукварний період, букварний період, етапи 

букварного періоду, післябукварний період, урок читання, урок письма. 

Методи: словесні, інтерактивні методи навчання (метод проектів, 

«асоціативний кущ»)  

Дидактичні засоби навчання: ТЗН (проектор, комп’ютер). 

Література 

1. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові – / В. М. 

Винницький. – К. : Рад. школа, 1984. – 160 с. 

2. Головащук С. І. Словник наголосів :  [понад 20000 слів] / Сергій 

Іванович Головащук. – К. : Наукова думка, 2003. – 320 с. – (Словники 

України).  

3. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

4. Орфоепічний словник української мови: [у 2 т.] / [уклад. : М.М. Пещак 

та ін]. – К. : Довіра, 2001. – Т. 1. – 955 с.; Т. 2. – 918 с.  – (Словники 

України). 

5. Плющ М. Я. Сучасна українська літературна мова: підручник / 

М. Я.Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; pа ред.. М. Я. Плющ. – 

[5-те вид., стер]. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с. 

6. Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський 

О. О.Тараненко, М. П. Зяблюк та ін]. – К. : Українська енциклопедія, 

2004. – 1038 с. 

 

 

 

 



Методика вивчення фонетики в початковій школі 

Ознайомлення з особливостями голосних і приголосних звуків. Уже в 

період навчання грамоти (1 клас) учні шляхом часткового звукового аналізу 

вчаться виділяти окремі звуки зі звукового комплексу — слова, 

проводять спостереження за зміною значення слова залежно від зміни того 

чи іншого звука (лис — ліс, ніч — піч), послідовно називають звуки в слові, 

визначають голосні і приголосні, приголосні тверді і м’які, на основі 

поскладового вимовляння вчаться ділити слово на склади, а також 

створювати звукові моделі слів. Ці вміння є основою для успішного 

засвоєння розділу «Звуки і букви» у 1—2 класах. В учнів поглиблюються 

знання про звукову систему української мови звукову систему української 

мови. Так, у них формуються сталі уявлення про те, що звуки мови 

поділяються на дві великі групи — голосні і приголосні. З метою чіткості і 

свідомості засвоєння знань під час класифікації звуків на голосні і приголосні 

слід орієнтувати учнів на такі ознаки: 

— спосіб вимови (під час вимови голосних повітря вільно виходить 

через ротову порожнину, у процесі вимови приголосних воно натрапляє на 

 перешкоди (язик, зуби, губи)); 

— характер звучання (у вимовлянні голосних чуємо тільки голос, у вимов- 

лянні приголосних — голос і шум або тільки шум); 

— властивість утворювати склад (голосні утворюють склад самі по собі, 

приголосні — лише в сполученні з голосними). 

Вивчення теми «Голосні звуки і позначення їх буквами». Під час 

вивчення цієї теми учні мають одержати знання про те, що в українській мові 

шість голосних звуків: [а], [о], [у], [е], [і], [и] — і що на письмі 

вони позначаються десятьма буквами: а, о, у, е, і, и, я, ю, є, ї. 

На першому проводиться зіставлення голосних звуків і букв, якими 

вони позначаються: 

 звук — [а] [о] [у] [е] [и] [і] 

 буква — а о у е и і 

Під час вивчення теми «Голосні звуки і позначення їх буквами» 

важливо запобігти помилкам, які є наслідком змішування звуків і букв. Так, 

досить часто на уроці можна почути: буква я вживається для пом’якшення 

попереднього приголосного (наприклад, у слові ляк). 

- По-перше, слід пам’ятати, що буква аж ніяк не може впливати на м’якість 

звука, оскільки звук сам по собі м’який (прислухайтесь: [л'ак]). 

- По-друге, буква — це лише графічний знак, який вживається на письмі, 

щоб передати (позначити) м’якість у цьому випадку звука [л' ] перед [а]. 

Отже, м’якість звука не залежить від букви, яка його позначає, а 

навпаки — вживання тієї чи іншої букви залежить від звука, його якості. 

Вивчення теми «Приголосні звуки. Тверді та м’які приголосні, способи 

позначення їх на письмі». Оскільки в графічній системі української мови 

найбільше розходжень між приголосними звуками і позначенням їх буквами, 

засвоєння цієї теми необхідно проводити на основі спостережень за звуками і 

їх буквеним позначенням. 



На основі цієї роботи учні мають відповісти на такі запитання: 

Вивчення теми «Дзвінкі і глухі приголосні». З глухими і дзвінкими 

приголосними учні практично ознайомились у період навчання грамоти. 

Зокрема, вони проводили спостереження за вимовою парних дзвінких і 

глухих, спостерігали за смислорозрізнювальною роллю цих звуків (бабка — 

папка). Це був перший етап їх засвоєння. Наступний етап відбувається під 

час опрацювання цієї теми у 2 класі.  Як результат спостережень на дошці 

має бути запис або таблиця пар дзвінких і глухих: Дзвінкі [б], [д], [д' ], [з], [з' 

], [ж], [дж], [дз], [дз' ], [г], [ґ]. Глухі [п], [т], [т' ], [с], [с' ], [ш], [ч], [ц], [ц' ], 

[х], [к]. 
Учні шляхом спостережень за участю голосу і шуму під час 

вимовляння ознайомлюються також із дзвінкими, які не мають глухих пар 

(сонорними), та з непарним глухим [ф]: [в], [м], [й], [н], [л], [р], [н' ], [л' ], [р' 

], [ф]. Проводячи спостереження, слід брати до уваги не лише тверді дзвінкі й 

глухі приголосні, а й м’які. В іншому випадку в учнів складуться неправильні 

уявлення (вони вважатимуть, що дзвінкі й глухі приголосні можуть бути 

лише твердими). 

Звуковий і звуко-буквений аналізи, методика їх проведення. Звуковий і 

звуко-буквений аналізи є найефективнішими прийомами навчання 

грамотного письма. Ці прийоми сприяють усвідомленню послідовності 

звуків у слові, встановленню правильних співвідношень між звуками і 

буквами. 

Слід чітко розрізняти ці два прийоми. Звуковий аналіз проводиться 

лише на рівні звуків: діти сприймають на слух вимовлене вчителем слово, 

самі вимовляють його (артикулювання допомагає чітко розрізняти звуки, 

встановлювати їх послідовність). Учні називають кількість складів, 

визначають наголошений склад, послідовно вимовляють звуки, з яких 

складається слово, визначають, які з них голосні, а які приголосні, 

аналізують приголосні за твердістю/м’якістю, глухістю/дзвінкістю. 

Звуко-буквений аналіз слід також проводити зі словами, сприйнятими 

на слух, а потім вимовленими учнями самостійно. Звуковий і звуко-буквений 

аналізи можуть проводитись як усно, так і письмово. Можна проводити як 

повний аналіз слова, так і частковий. Мета кожногоз видів аналізу різна. 

Якщо на уроці розглядається тема «Голосні і приголосні звуки української 

мови», то природно, що тут необхідним є повний звуковий аналіз слів. 

Частковий звуковий аналіз має на меті акцентувати увагу лише на якихось 

окремих звуках, що є предметом спеціального опрацювання, наприклад, з 

метою вдосконалення вимови.  

Методика вивчення графіки в початковій школі. Співвідношення між 

звуками та буквами 

Звуки бувають голосні — наголошені і ненаголошені — і приголосні — 

тверді і м’які, дзвінкі і глухі, а букви — великі й малі, друковані і рукописні, 

каліграфічні. Тому неправомірними є словосполучення «голосні букви», 

«приголосні букви», «тверді, м’які букви», які ще подекуди вживаються 

вчителями й учнями початкових класів. 



Здійснюючи процес навчання грамоти, учителі повинні брати до уваги 

такі особливості української фонетики і графіки: 

1. В українській мові є 6 голосних звуків: [а], [о], [у], [е], [и], [і], які на 

письмі можуть позначатися 10 буквами: а, я, о, у, ю, е, є, и, і, ї. 

Букви я, ю, є, ї на початку слова і складу, після апострофа позначають 

сполучення звука [й] з відповідними голосними: [йа], [йу], [йе], [йі], 

наприклад, яма, знають, моє, їжак, солов’ї, пір’я, в’юн, п’є. 

2. Приголосні звуки діляться на тверді і м’які. У початкових класах до 

м’яких приголосних звуків зараховують не тільки [д' ], [з' ], [й], [л' ], [н' ], [р' 

], [с' ], [т' ],[ц' ],[дз' ], а й усі інші приголосні звуки, які знаходяться в позиції 

перед голосним [і], наприклад, у словах півень, жінка, шість, білочка, кінь 

тощо. 

М’якість приголосних звуків в українській мові позначається буквами 

ь, я, ю, є, і. У кінці слів м’якість приголосних звуків завжди позначається 

знаком м’якшення. 

В окремих випадках м’якість приголосних звуків графічно не 

позначається: 

сніг — [с'н'іг], звір — [з'в'ір]. Правильне читання і написання таких слів у 

першому класі учні засвоюють за зразком, поданим учителем. 

3. В основі української графіки лежить складовий принцип, за яким 

звукове значення букв, які позначають приголосні, може бути виявлене 

тільки в складі, оскільки воно залежить від наступної букви голосного звука. 

Якщо взяти, скажімо, склади на, ня, ни, ні, ну, ню, не, нє, то правильно 

відтворити звукове значення букви н можна тільки за умови, якщо прочитати 

її разом з наступними буквами. 

4. За дзвінкістю/глухістю більшість приголосних звуків української 

мови утворюють пари: [б] — [п], [б' ] — [п' ], [г] — [х], [г' ] — [х' ], [ґ] — [к' 

], [ґ' ] — [к' ], [д] — [т] [д' ] — [т' ], [ж] — [ш], [ж' ] — [ш' ], [з] — [с], [з' ] — 

[с' ] , [дж] — [ч], [дж' ] — [ч' ], [дз] — [ц], [дз' ] — [ц′]. Частина приголосних 

звуків є дзвінкими непарними (сонорні), до них належать: [в], [в' ], [й], [л], 

[л'], [м], [м' ], [н], [н' ], [р],[р' ]. Слід мати на увазі, що в українській мові, на 

відміну від російської, звуки [в] і [ф], [в' ] і [ф' ] не утворюють пар за 

дзвінкістю/глухістю: звуки [в], [в' ] належать до сонорних, а [ф], [ф' ] — до 

непарних глухих. 

5. Буква щ (ща) в українській мові позначає не окремий звук, а 

сполучення звуків [шч]. 

6. Букви в українській графіці використовуються в чотирьох варіантах: 

друковані, рукописні, великі й малі. Великі букви в період навчання грамоти 

учні сприймають як сигнал початку речення та ознайомлюються з 

найпростішими випадками їх уживання у власних назвах. Більшість великих і 

малих букв в українській мові однакові за формою і розрізняються тільки за 

розміром. Однак є частина літер (А — а, Б — б, Е — е), які розрізняються і за 

формою. 

 

 



Лекція № 4 

Тема: Методика вивчення розділу «Текст»  

в початковій школі» 

 

План 

1. Основні поняття з теми. 

2. Робота над текстом у  1 – 2 класах початкової школи 

3. Робота над текстом у  3 – 4 класах початкової школи 

Мета: висвітлити основні поняття з розділу «Текст» в початковій 

школі; ознайомити з науковою літературою та лексикографічними 

джерелами щодо теми; розвивати мовний та методичний потенціал студентів. 

Ключові поняття: текст, типи текстів, структура тексту, тема тексту, 

заголовок, абзац, методика проведення уроків . 

Методи: словесні, інтерактивні методи навчання (метод проектів, 

«асоціативний кущ»)  

Дидактичні засоби навчання: ТЗН (проектор, комп’ютер). 

Література 

1.Методика навчання української мови : навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера 

ЛТД, 2011. – 364 с. 

2.Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових 

класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. – К. : Промінь, 2006. 

Виклад основного матеріалу 

1. Основні поняття з теми 

У сучасній мовознавчій науці загальновизнаною є думка, що реальною 

одиницею усного або писемного спілкування є текст, який становить 

найвищий рівень (ярус) мовної системи. Визначальні його ознаки — 

цілісність змісту, зв’язністьвикладу, структурна організація, завершеність. 

Текстом може бути й одне речення, якщо воно становить окремий 

елементмовної комунікації. Такими є заклики (Хай буде мир на всій 

планеті!), прислів’я(Як постелиш, так і виспишся), крилаті вислови (Краще 

менше, та краще).Частішетекст складається з певної кількості речень, між 

якими є смислові і формальнізв’язки. Переважно текст буває значним за 

обсягом і складним за змістом, і тодівін «може членуватися на більші 

структурно-семантичні одиниці, ніж речення.Вони складаються з 

кількохпростих чи складних речень різної будови, об’єднанихв одне 



смислове ціле». Такі одиниці називають надфразнимиєдностями. 

У початкових класах предметом спостережень і лінгвістичного аналізу 

є невеликі зв’язні тексти або їх частини,що становлять закінчене 

висловлюванняі можуть бути зразком для учнівського мовлення. Вони мають 

характеризуватисячіткістю будови, єдністю теми або підтеми (щодо більшого 

тексту, частиною якоговони є). Це розповіді з елементами опису чи роздуму, 

нескладні описи (зовнішностілюдини, тварини, природи, трудової діяльності 

тощо). 

У процесі практичних спостережень та аналізу текстів в учнів 

поступовомають сформуватися такі уявлення: 

 текст — це зв’язне висловлювання;  

 текст має певну будову,тобто складається із зачину, головної 

частини і кінцівки; 

 у тексті виражається певний зміст, що є його темою; 

 текст можна назвати (дати йому заголовок);  

 зв’язне висловлювання створюється з певною метою (тобто має 

комунікативне призначення): повідомити, розповісти про щось, 

заперечити або ствердити, описати предмет, подію чи явище, 

дати пораду чи визначити порядок дій,висловитиміркування 

тощо;  

 текст може складатися з одного або кількох абзаців,пов’язаних 

між собою за змістом; у тексті є важливі для вираження основної 

думки слова, визначення яких полегшує розуміння висловленого, 

і їх слід вимовлятиз більшою силою голосу (тобто виділяти 

логічним наголосом). 

Виконуючи різноманітні усні та письмові вправи, учні набувають 

практичнихумінь і навичок: вони вчаться відрізняти текст від групи 

речень, не пов’язанихміж собоюза змістом; встановлювати логічний зв’язок 

між частинами висловлювання; визначати тему тексту і добирати до нього 

заголовок; ділити текст налогічно завершені частини — абзаци; складати 

план тексту і відтворювати текстза планом; знаходити в тексті його 

композиційні елементи — зачин, основну частину, кінцівку; визначати (по 

можливості)логічно наголошувані слова; відрізнятиза 

стилістичнимиособливостями художній текст від ділового й 

розмовного(безуживання термінів); оформляти деякі зразки текстів ділового 

мовлення: лист, запрошення, оголошення, привітання, інструкцію (до гри, 

нескладного трудовогопроцесу);самостійно (усно і письмово) складати 

тексти відповідно 

до ситуації спілкування. 

2. Робота над текстому 1—2 класах 

Загальне уявлення про зв’язне висловлювання в усній або письмовій 

формі(про текст) учні одержують у період навчання грамоти. 

Уже в добукварний період першокласники починають практично 

ознайомлюватисяз монологічною формою висловлювань, коли від учнів 



вимагають зв’язнопро щось розповісти, а не лише одним реченням дати 

відповідь на якесь запитання. 

Ознайомлювати дітей із поняттям текст починають після того, як вони 

оволоділи поняттям речення. У процесі практичних спостережень та аналізу 

текстіву букварний період в учнів поступово формуються уявлення, що 

текст складаєтьсяз речень, у кожному з яких говориться не про різне, а про 

одне і те саме. Реченняв тексті об’єднані спільним змістом, усі разом вони 

допомагають зрозуміти, що хотівсказати автор. Дізнатися, про що йдеться в 

тексті, можна з його назви (заголовка). 

Заголовок тексту завжди відповідає його змісту. Учні 

пересвідчуються в цьому, співвідносячи зміст тексту з його заголовком, 

працюючи і з текстами Букваря,і з дитячою книжкою. Першокласникам 

пропонують завдання: подумати, чому текст має таку назву; за заголовком 

припустити, про що йтиметься в тексті; із пропонованих заголовків вибрати 

лише ті, що підходять до даного тексту; поділититекст на частини відповідно 

до поданих заголовків (назв); підібрати назви до серіїмалюнків (ілюстрації, 

картини); самостійно дібрати заголовок до тексту тощо. 

Починаючи з 2 класу, в учнів формуються лінгвістичні уявлення про 

текстяк зв’язне висловлювання. Зіставляючи текст з набором 

різнотематичних речень,діти насамперед засвоюють, що текст складається з 

речень, об’єднаних певноютемою. 

Порівнюючи текст із групою тематично близьких речень, учні 

з’ясовують,що пропоновані речення не пов’язані одне з одним за змістом. 

Натомість у текстіречення об’єднані спільним змістом, усі разом вони 

допомагають зрозуміти, щохотів сказати автор. 

Про те, що в тексті всі речення зв’язані між собою і розміщені в певній 

послідовності (якщо ця послідовність порушується, то порушується зв’язок 

міжреченнями), учні дізнаються, коли їм запропонувати відтворити 

деформованийтекст (установити порядок, зв’язати речення).Запропонувавши 

учням вилучити з тексту кілька речень (чи то вагомих реченьз основної 

частини, чи вступ, чи закінчення), учні зроблять висновок, що текстстає 

неповним, незакінченим, а тому й незрозумілим. Отже, текст має 

характеризуватися ще й повнотою і завершеністю. 

Постійно працюючи то з групою окремих речень, то зі зв’язними текстами 

(повними чи неповними, незавершеними, деформованими), учні зможуть 

засвоїтиосновні текстові ознаки. 

Характерною ознакою тексту є також наявність заголовка. 

Другокласникиодержують уявлення про заголовок, учаться співвідносити 

його зі змістом, самостійно добирати. Аналізуючи пропоновані зразки 

текстів, колективно виконуючивправи, школярі усвідомлюють, що заголовок 

тісно пов’язаний зі змістом, відображає те найголовніше, про що йдеться в 

тексті; дібрати заголовок означає точноі, по змозі, стисло передати те, про що 

автор хотів нам повідомити. 

Для початку учням пропонують нескладні завдання на встановлення 

відповідності заголовка змісту, вибір із пропонованих заголовків тих, що 



найбільшевідповідають тексту. 

Добір заголовка є дещо складнішим завданням і потребує попередньої 

підготовки дітей. Умілою постановкою запитань класовод ознайомлює 

вихованцівіз принципами добору заголовка до тексту.  

Цю роботу можна проводити у двох напрямах: добір заголовка до 

теми тексту чи основної думки (без повідомленняучням термінів). Спочатку 

визначають тему або головну думку висловлювання задопомогою запитання 

про що говориться в тексті? або що хотів сказати автор?Тоді добирають 

заголовок. Він має точно передати, про що розповідається в тексті,або що 

хотів сказати автор.Для такої роботи вчитель може використовувати з 

підручника не лише текстибез заголовків, а й ті, де заголовок є. Варто 

використовувати також художні тексти читанок. 

Учитель може практикувати й такі види роботи: 

1) встановлення відповідності заголовка темі тексту чи головній думці (чи 

передає заголовок те, про що говориться в тексті, чи те, що хотів сказати 

автор?); 

2) вибір із пропонованих заголовків такого, що відображає тему (головну 

думку); 

3) вибір найвдалішого з пропонованих заголовків, що відображають тему 

(головну думку); 

4) добір до тексту із заголовком, що відображає головну думку, такого 

заголовка,який відображає тему (і навпаки). 

Наступною характерною ознакою тексту, з якою ознайомлюють 

молодшихшколярів, є його будова. Учні мають усвідомити, що текст загалом 

складаєтьсяз трьох взаємозв’язаних структурних одиниць (зачин, основна 

частина, кінцівка),кожна з яких має певне функціональне призначення. 

Зачин повідомляє, про щодалі піде мова; середня частина розкриває весь 

зміст висловлювання; кінцівка свідчить про завершеність висловлювання. 

Невід’ємною частиною роботи над текстом є ознайомлення молодших 

школярів з абзацом, із роллю абзаців у текстах, принципами їх виділення. 

З терміном абзац можна ознайомити учнів уже в букварний період навчання 

грамоти: учні відшукують указаний учителем абзац, зачитують, з’ясовують 

йогозміст, переказують, на письмі оформляють відступом управо на початку 

рядкатощо. Систематичне вживання термінів на всіх уроках сприятиме 

усвідомленнюучнями того, що абзац становить змістову цілісність. 

Програмове ознайомлення молодших школярів із поняттям абзац 

відбуваєтьсяв 2 класі під час вивчення будови тексту. Учні засвоюють, що 

кожна структурначастина починається з нового рядка — абзацу. 

Аналізуючи будову різних за величиною текстів, школярі мають 

можливістьпересвідчитися, що зачин і кінцівка можуть складатися з одного 

речення в невеликому тексті або з кількох у більшому чи складнішому. 

Основна частина, залежновід змісту, може міститися в одному чи кількох 

абзацах (кожен абзац висвітлюємікротему, кількість їх залежить від змісту 

тексту). 

Види завдань для учнів: 



— у поданому тексті визначте зачин. Зі скількох речень він складається? Чи 

відокремлено зачин абзацом? 

— Знайдіть тут основну частину. Зверніть увагу, зі скількох абзаців вона 

складається. 

— Розкажіть, про що повідомляється в кожному абзаці. Подумайте, чому 

в основній частині автор виділив саме стільки абзаців. 

— Зачитайте останній абзац. Як ми назвемо цю частину? 

— Яка частина тексту найбільша за розміром? Чому? 

Важливою ознакою тексту є його зв’язність. Учні початкових класів 

отримують елементарні уявлення про те, як вона досягається, за допомогою 

яких засобів.Відомо, що всі речення в тексті пов’язані контактним чи 

дистантним зв’язком. Контактним називається зв’язок двох суміжних речень, 

а дистантним — зв’язок речень,що містяться на певній відстані одне від 

одного. І речення, і складне синтаксичнеціле (далі — ССЦ) у структурі 

тексту з’єднуються ланцюговим і паралельнимзв’язком. Молодші школярі 

аналізують, учаться створювати тексти здебільшогоз ланцюговим 

(послідовним) способом зв’язку. У ССЦ із ланцюговим зв’язкомподається 

поступовий розвиток думки: кожне наступне речення співвідноситьсяз 

попереднім і синтаксично з ним пов’язане. Основними засобами реалізації 

цьогозв’язку виступають лексичні повтори, займенники, синоніми, 

прислівники. 

Елементарні спостереження за лексичними засобами зв’язку можна 

вестивже в період навчання грамоти, опрацьовуючи з першокласниками 

тексти Букваря,спеціально сконструйовані вчителем тексти чи зразки 

учнівських зв’язних висловлювань. Доступними для учнів 1-го класу є такі 

засоби: абсолютний лексичнийповтор, власні та загальні назви, займенники, 

синоніми. 

Уявлення про тексти різних типів відповідно до вимог програми 

формуються в учнів, починаючи з 2 класу. Водночас уже в період навчання 

грамоти можнаформувати в дітей висловлювання різних типів і стилів. 

Цьому сприяють не лишеуроки навчання грамоти, а й усі інші, на яких, 

наслідуючи вчителя, використовуючи даний ним зразок, першокласники 

розповідають, творять невеличкі описи,висловлюють елементарні 

міркування. 

У другокласників формують первинні уявлення про те, які бувають 

тексти,на основі зіставлення текстів різних типів. Учні спостерігають за 

текстами, в якихйдеться про один і той самий предмет, з’ясовують, що в 

текстах спільного, а щовідмінного, роблять відповідні висновки. Наприклад, 

в усіх текстах говориться прозайчика. Це в них спільне. А відрізняються вони 

тим, що в першому тексті змальовано зовнішній вигляд зайчика. Це — текст-

опис. У другому розповідається проте, як зайчик шукав собі їжу взимку. Це 

— текст-розповідь. А з третього тексту мидізнаємося, чому зайчик міняє на 

зиму колір свого хутра. Це текст-міркування. 

Учні навчаються розпізнавати тексти різних типів, виокремлюють 

елементиопису чи міркування з розповідних текстів, творять мікротексти 



різних видів,вчаться редагувати невдало складені. 

3. Робота над текстом у 3—4 класах 

У 3—4 класах поглиблюються, розширюються лінгвістичні уявлення 

молодших школярів про текст, його характерні ознаки, формуються 

відповідні вміння йнавички, вдосконалюються набуті раніше. 

Учнів ознайомлюють з поняттями тема і мета тексту. У процесі 

аналізузв’язних висловлювань школярі визначають, про що йдеться в тексті 

(яка йоготема), задля чого (з якою метою) він написаний. Зіставляючи тексти 

різних типів,у яких є спільний предмет висловлювання, учні доходять 

висновку, що залежно відпоставленої мети (хочемо описати предмет, 

розповісти щось про нього, з’ясуватипричини), ми говоримо по-різному: 

складаємо текст-опис, розповідь чи міркування. Можна запропонувати учням 

визначити, яке із запитань (який? що відбулося?чому?) до якого з текстів 

можна поставити, і надалі використовувати постановкуцих запитань для 

диференціації текстів різних типів. 

Текст-опис (Ставимо запитання який?) 

Для тексту-розповіді (ставимо до нього питання що відбулося?) 

характерноює така будова: початок дії (події), її розвиток, кінець. У зачині 

вказується на місцедії, час, дійових осіб, в основній частині подається 

розвиток зображуваних подій,у кінцівці показується результат розвитку 

події. 

Текст-міркування відповідає на загальне питання чому?(чому предмет 

(особа) саме такий, чому діє саме так). Цей текст має таку побудову: 

твердження  (думка, яку потрібно довести); доказ (аргументи для доказу); 

висновок (оцінка,враження тощо). 

Для усвідомлення закономірностей побудови текстів згаданих типів 

можнавикористати відповідні схеми, ілюстровані прикладами (як у 

наведеному прикладітексту-опису). 

Доцільно звертати увагу учнів на особливості структурних одиниць тексту: 

своєрідність зачинів і кінцівок, їх типові різновиди, специфічне мовне 

оформлення.Згадані особливості учні засвоюють під час опрацювання 

розділу «Текст»,а закріплюють уміння їх бачити, аналізувати в ході вивчення 

інших розділів підручника, а також на уроках читання. 

З-поміж тренувальних вправ з використанням структурних одиниць 

текстіврізних типів можна назвати такі: 

1. Із пропонованих зачинів (текстів різних видів, у яких є спільний предмет 

висловлювання) вибрати той, що підходить до тексту певного типу. 

2. За поданим зачином (основною частиною) тексту визначити його тип. 

3. Знайти частину тексту, яка не відповідає зазначеному типу висловлювання. 

4. Придумати зачин (кінцівку чи основну частину) до пропонованих 

структурних частин тексту певного виду. 

5. Змінити зачин (кінцівку) так, щоб відповідав певному типу тексту. 

У 3—4 класах продовжується робота над усвідомленням суті абзацного 

поділу. Відповідно до вимог програми учні навчаються також ділити текст на 

логічнозавершені частини за планом і без нього, складати план прочитаного 



тексту. 

Спостерігаючи за структурою текстів різного обсягу, з’ясовуючи, як і 

чомутекст поділено на абзаци, встановлюючи підтеми логічно завершених 

частин,добираючидо них заголовки, учні, таким чином, вчаться складати 

план тексту. 

Зіставляючи план із вихідним текстом, учні можуть зробити висновок, 

щоплан відображає зміст твору, його будову, передає основні думки тексту в 

логічнійпослідовності. 

Для роботи з планом, абзацом можна пропонувати школярам такі 

види вправ: 

1) підібрати заголовки до серії малюнків (кадрів діафільму); 

2) поділити текст на частини за пропонованим планом; 

3) поділити текст на логічно завершені частини і придумати до них 

заголовки; 

4) відповідно до плану послідовно розташувати абзаци в тексті; 

5) переставити абзаци так, щоб вийшов зв’язний текст; 

6) розташувати пункти плану відповідно до змісту тексту (в логічній 

послідовності); 

7) знайти помилку в розчленуванні тексту на абзаци; 

8) вставити пропущений абзац у тексті (можна дати кілька абзаців для 

вибору); 

9) прочитати текст і план до нього, виправити помилку (зайвий (відсутній) 

пункт плану; зайвий (відсутній) абзац; пункт плану (чи абзац) стоїть не на 

місці); 

10) переказати (скласти) текст за планом. 

  Для молодших школярів доступним є елементарне розмежування 

стилів. Відповідно до вимог програми учні початкових класів спостерігають 

за найістотнішими ознаками художніх, науково-популярних і ділових текстів. 

Учні повинні усвідомити, що наше мовлення залежить від того, з якою метою 

ми говоримо, де і з ким, тобто від ситуації спілкування. 

Спостерігаючи за вираженням тієї самої думки в текстах різних стилів, 

школярі засвоюють, що про одне і те саме говорять по-різному в різних 

ситуаціях.Скажімо, повідомлення учня про свято своєму другові 

відрізняється від такогосамого повідомлення (оголошення), що висить у 

шкільному коридорі. Або: описконвалії в підручнику з природознавства чи в 

енциклопедії буде відрізнятися відопису цієї квітки письменником. 

Шляхом спостереження й аналізу зразків, порівняння текстів, що належать 

до різних стилів, учні практично засвоюють, що розмовним мовленням ми 

користуємось у побуті, коли обмінюємось особистими враженнями; 

науковим — колихочемо точно повідомити якусь наукову інформацію, 

пояснити її; художнім — коли«малюємо» словами, щоб вплинути на думки і 

почуття інших людей, передатиособисте бачення автора; а діловий стиль 

використовуємо в різних документах,коли потрібно точно передати ділову 

інформацію. 

Стилістичну диференціацію треба здійснювати ненав’язливо. 



Навчаючи школярів творити висловлювання, які належать до різних стилів, 

слід створювати(розігрувати) різноманітні ситуації, наближені до 

безпосередніх висловлювань (іззазначенням мети висловлювання, 

співбесідника, місця дії, часу тощо). 

Формуванню стилістичних умінь і навичок молодших школярів 

сприятимутьтакі прийоми, як синонімічна заміна мовних засобів, стилістичне 

конструювання,редагування, саморедагування тощо. 

Оскільки будь-який текст є висловлюванням певного стилю, то і під час 

аналізу текстів, і в ході їх побудови слід про це пам’ятати. Наприклад, 

добираючи заголовки до однотемних текстів різних стилів, можна принагідно 

звертати увагу учнівна те, що заголовки таких текстів будуть відрізнятися, 

як-от: «Настала чарівниця-зима», «Зимові зміни у природі». Від стилю 

залежить і структура висловлювання. 

Складаючи план, добираючи мовні засоби, слід принагідно звертати увагу 

учнівна стилістичні особливості мовного оформлення. 

Практичне усвідомлення молодшими школярами специфіки текстів 

різнихстилів стане запорукою успіху в роботі з розвитку їхнього зв’язного 

мовлення. 

У 3—4 класах з’являються значні можливості для поглиблення знань 

прозасоби міжфразового зв’язку. Матеріал розділів «Текст», «Значення 

слова», «Будова слова» і, особливо, «Частини мови» (3 клас) та розділів 

«Текст», «Речення»,«Частини мови» (4 клас) є сприятливим не лише для 

розширення знань молодшихшколярів про лексичні засоби вираження 

зв’язності, а й для ознайомлення учнівіз групою синтаксичних та 

морфологічних засобів. 

У 4 класі розширюються уявлення учнів про засоби міжфразового 

зв’язку.Доступними для засвоєння молодшими школярами є використання 

вмотивованого(доцільного) лексичного повтору слів з метою емоційного 

підсилення вивченого;ознайомлення зі сполучниками, числівниками 

(збірними і порядковими), прислівниками (займенниковими та 

обставинними) як засобами зв’язності тексту. Учнівнавчають правильно 

використовувати займенник з метою уникнення недоцільногоповтору слів 

(школярі засвоюють, що невдале використання займенника 

породжуєнезрозумілість висловлювання), а повтор займенника можна 

вживати з метою емоційного підсилення висловленої думки.З метою 

закріплення здобутих знань та формування в учнів уміння 

виявляти,диференціювати та з’ясовувати в тексті роль мовних засобів 

зв’язності слід використовувати вправи розпізнавального характеру. 

 цей займенник двічі? Чи можна такий повтор вважати недоліком? 

З метою формування в молодших школярів умінь використовувати 

засобів міжфразового зв’язку доцільно практикувати конструктивні вправи, 

пов’язаніз різноманітними змінами, перетвореннями вихідного тексту, а 

саме: лінгвістичнийексперимент, редагування, синонімічну заміну, 

трансформацію.Прийом лінгвістичного експерименту являє собою 

деформування вихідногоматеріалу, штучне придумування (творення) 



варіантів тексту, що дає можливістьнавчити дітей оцінювати і відбирати 

мовні засоби з урахуванням їх смислових таекспресивних відтінків. 

Можна використовувати такі види лінгвістичного експерименту: 

— перестановка місцями речень у тексті; вилучення окремих речень із 

тексту;введення в текст зайвих речень, що не підходять за змістом; 

вилучення засобузв’язностіз тексту; зміна в окремих реченнях тексту видо-

часової форми дієслів-присудків (ці види лінгвістичного експерименту 

спрямовані на засвоєння учнямисемантико-граматичного зв’язку між 

реченнями в тексті); 

— перестановка засобів вираження зв’язності тексту; заміна засобу вира- 

ження зв’язності синонімічним чи однофункціональним (ці види 

експериментудопомагають учням усвідомити найдоцільніше розташування, 

використання дібраних слів). 

Одним з основних прийомів роботи над текстом є редагування. Його 

використання сприяє розвитку в учнів умінь і навичок удосконалювати 

написане в різнихнапрямах (зміст, структуру, мовне оформлення 

висловлювання).Редагування спеціально дібраного тексту, в якому 

проглядаються ті чи іншінедоліки, дає можливість ліквідувати їх і потім на 

цій основі запобігати подібнимпомилкам у власних зв’язних 

висловлюваннях. Редагування сприяє формуванню в учнів критичного 

ставлення до власного мовлення, розвиває в них «чуття мови». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 5 

Тема: Методика вивчення елементів лексикології  

в початковій школі» 

 

План 

1. Наукові засади вивчення лексикології в початковій школі 

2. Робота над засвоєнням лексичного значення слова. 

3. Види вправ з лексики 

Мета: висвітлити наукові засади вивчення лексикології в початковій 

школі, напрямки словникової роботи в початковій школі та способи 

семантизації слів; ознайомити з науковою літературою та лексикографічними 

джерелами щодо теми; розвивати мовний та методичний потенціал студентів. 

Ключові поняття: лексика, лексикологія, словникова робота в 

початковій школі, напрями словникової роботи, способи семантизації слів, 

види вправ з лексики. 

Методи: словесні, інтерактивні методи навчання (метод проектів, 

«асоціативний кущ»). 

Дидактичні засоби навчання: ТЗН (проектор, комп’ютер). 

Література 

1.Методика навчання української мови : навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера 

ЛТД, 2011. – 364 с. 

2.Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових 

класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. – К. : Промінь, 2006. 

 

Виклад основного матеріалу 

На процес удосконалення мовленнєвого розвитку школярів найпоміт-

ніший вплив мають знання елементів лексики та їх використання. Методика 

вивчення лексики спирається на лінгвістичне положення про єдність 

мови і мовлення.  

Метою опрацювання лексики в школі є збагачення словника учнів, 

розвиток зв'язного мовлення, вироблення навичок свідомого оволодіння 

новими словами, уточнення розуміння значення й сфер вживання відомих 

слів,  

Як самостійний розділ науки про мову лексика в початкових класах не 



вивчається. Учнями засвоюються в практичному плані лише деякі відомості 

(пряме і переносне значення слова, багатозначність, синонімія та антонімія). 

Знання, які набувають учні, мають стати лише основою для подальшого удо-

сконалення засобів вираження думок в усному й писемному мовленні. 

Методика словникової роботи має зосереджуватися на чотирьох 

основних напрямках: 

- забезпечення словника, засвоєння нових слів, а також нових значень 

слів, які вже є в словниковому запасі учнів; 

- уточнення словника - уточнення значення слів через введення їх у 

контекст, зіставляння, виявлення значеннєвих відмінностей між синоні-

мами, робота з антонімами, аналіз багатозначних слів, переносних 

значень слів та інш.; 

. -  активізація словника (збагачення активного словника учнів); 

- вилучення з дитячого мовлення нелітературних слів (діалект 

них, просторічних, русизмів, жаргонізмів тощо). 

У словниковій роботі треба пам'ятати про дві її частини: 1) ознайомлення 

з лексичною системою мови - вивчення нових слів, уточнення значення 

відомих, з'ясування багатозначності, синонімії, антонімії та інш.; 2) навчання 

використовувати лексичні засоби мови в мовленні - добір найбільш точного, 

яскравого слова, попередження та усунення лексичних огріхів. У першому 

напрямку важливим завданням є збагачення та систематизація потенційного 

словникового запасу дітей; а другий напрямок сприяє удосконаленню їх 

мовленнєвої практики, підвищенню точності, багатства та виразності 

висловлювань. Пояснення значення слова, добір синонімів до окремих слів - 

це мовні вправи, а добір з синонімічного ряду, найбільш вдалого для 

запропонованого контексту, заміна в тексті менш точного або слова, що 

повторюється, другим і т.п. - мовленнєві вправи. 

Означені напрямки словникової роботи можливі в початкових класах 

лише на практичній основі, з опорою на текст, без теоретичних відомостей. 

Роботою над уточненням і розширенням словника передбачається: 

 

- Лексичний та лексико-стилістичний аналізи мови текстів, що 

вивчаються на уроці: виявлення незнайомих слів і висловів, 

уточнення відтінків значень окремих слів і висловів, ужитих у 

переносному значенні, добір синонімів, антонімів, визначення їх 

смислових відтінків, аналіз зображувальних засобів мови. 

- З'ясування значення слів через використання різних способів 

семантизації: показ предмета чи дії, демонстрування малюнків, 

ілюстрацій, слайдів із зображенням предметів, добір синонімів, 

антонімів, введення нового слова у контекст тощо. 

- Використання завдань на добір слів з певними завданнями: 

прикметників для опису предметів, слів для характеристики 

людини, опису її зовнішності тощо. 

- Введення поданих слів у речення чи тексти: складання речень за 

опорними словами, заміна слів у реченні відповідними 



синонімами чи антонімами тощо. 

Активізацією в методиці називають переведення слів з пасивного 

словника в активний, тобто вживання нових слів у власній мовленнєвій 

практиці. 

Форми активізації словника: 

 

- творення словосполучень із заданими словами; 

- творення речень з даними словами; 

- переказ прочитаного з використанням лексики оповідання; 

- твори за спостереженнями, за картиною та інші. 

Вивчення елементів лексики в початкових класах починається з озна-

йомлення із значенням слова. У методиці відомі різні способи систематизації 

слів. 

Аналіз досвіду роботи вчителів та вивчення методичної літератури 

свідчать, що ознайомлення учнів із значенням незрозумілих слів і виразів 

можна здійснювати такими способами (семантизація слів): 

 

- включити слово в словосполучення або речення - скажи це слово 

з іншим словом: конвалія - біла конвалія; прилавок - Біля 

прилавка стоїть продавець; 

- розібрати слова за будовою (нагрудні кишені, припічок - при 

печі); 

- наочна семантизація (демонструються предмети, явища, дії, які 

можна показати на малюнку або в натурі); 

- тлумачення слова (кореспондент - автор повідомлення в газеті, 

журналі); 

- дібрати синоніми (синонімічний ряд); 

- дібрати антонім (високо - низько, більше — менше). 

Найбільш поширеним способом пояснення слів є добір синонімів. Саме 

добір синонімів допомагає учневі під час переказу у творенні власних 

текстів. 

Іноді можна знаходити в тексті синонімічні пари, добирати синонімічні 

ряди (записуємо на дошці). Ці слова учні пізніше використовують у мовленні 

на уроці («розповісти, вживаючи зазначені слова»).  

Доцільною є робота з контекстуальними синонімами. Цей термін не 

повідомляємо учням, а відшуковуємо в тексті слова, які відносились би до 

одного й того ж явища і які допомагали б уникнути повторення однакових 

слів. Контекстуальні синоніми - це слова, що зближуються своїм значенням 

в умовах контексту. їх діти записують на дошці і в зошитах, далі ці слова 

стають опорними для переказу. Засвоєння контекстуальних синонімів 

допомагає дітям урізноманітнити своє мовлення. 

Словникова робота - це операції над словом: визначення звукового 

складу, правопис його, складання речень за опорними словами, дописування 

відповідних слів, все це такі завдання, які не потребують з'ясування лек-



сичного значення слова. 

Лексична робота - це збагачення словникового запасу й уточнення значень 

відомих учням слів, активізація словника, тобто формування вмінь вживати 

слова й словосполучення в мовленнєвій практиці. Основними уміннями, якими 

учні, оволодівають у результаті правильно організованої лексичної роботи на 

уроці - оволодіння словниковим запасом у межах засвоюваної теми і вміння 

застосовувати його відповідно до ситуації спілкування, правильно сприймати і 

відтворювати - вимовляти, читати і записувати слова. 

У словниковій роботі виділяємо дві складові частини: 1) ознайомлення з 

лексичною системою мови - вивчення нових слів, уточнення значення 

відомих, з'ясування багатозначності, синонімії, антонімії; 2) друга сприяє 

удосконаленню мовленнєвої практики, підвищенню точності, багатству та 

виразності висловлювань учнів. 

У словниковій роботі треба пам'ятати про дві її частини: 1) ознайомлення 

з лексичною системою мови - вивчення нових слів, уточнення значення 

відомих, з'ясування багатозначності, синонімії, антонімії та інш.; 2) навчання 

використовувати лексичні засоби мови в мовленні - добір найбільш точного, 

яскравого слова, попередження та усунення лексичних огріхів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 6 

 

Тема: Методика вивчення розділу «Будова слова» в початковій школі 

 

План 

1. Основні поняття з теми 

2. Мета та завдання вивчення морфемної будови слова в початковій 

школі. 

3. Етапи вивчення морфемної будови слова в початковій школі 
 

Мета: висвітлити наукові засади вивчення морфемної будови слова в 

початковій школі, з’ясувати мету, завдання та основні етапи вивчення 

морфеміки в початковій школі; ознайомити з науковою літературою та 

лексикографічними джерелами щодо теми; розвивати мовний та методичний 

потенціал студентів. 

Ключові поняття: морфеміка, морфеми, коренева морфема, афіксальні 

морфеми, морфемна будова слова, спільнокореневі слова. 

Методи: словесні, інтерактивні методи навчання (метод проектів, 

«асоціативний кущ»)  

Дидактичні засоби навчання: ТЗН (проектор, комп’ютер). 

Література 

1.Методика навчання української мови : навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера 

ЛТД, 2011. – 364 с. 

2.Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових 

класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. – К. : Промінь, 2006. 

Виклад основного матеріалу 

Завдання та етапи вивчення морфемної 

будови слова 
Важливе місце в чинних програмах з української мови для 1—4-х 

класів відводиться вивченню молодшими школярами морфемної структури 
слова та елементів словотвору. Засвоєння цього матеріалу необхідне для 
збагачення учнів певною сумою знань про мову, для осмислення ними 
закономірностей правопису, а також розвитку логічного мислення і мовлення 
школярів. Засвоєння теми «Будова слова» впливає на виховання інтересу до 
уроків мови, на розвиток лінгвістичних здібностей учнів. 

Отже, завдання вивчення морфемної будови слова в початкових класах 



можна визначити так: 
1. Оволодіння одним із важливих засобів розкриття лексичного 

значення слова. 
2. Оволодіння на практичному рівні елементарними знаннями 

морфемного способу словотворення (без уживання термінів) як джерела 
поповнення нашої мови новими словами. 

3. Ознайомлення з основами словотворення як джерелом збагачення 
знань школярів про навколишній світ. 

4. Засвоєння понять: основа, закінчення, корінь, суфікс, префікс, 
усвідомлення їх ролі у формуванні точності мовлення. 

5. Формування орфографічних дій. 
6. Розвиток розумових здібностей, зокрема для формування 

специфічних рзумових дій: уміння абстрагувати семантичне значення 
кореня та інших морфем, уміння порівнювати слова тощо. 

Слід зазначити, що вивчення теми «Будова слова» викликає в учнів 
певні труднощі, пов’язані з тим, що діти, аналізуючи слова: 

— ураховують лише зовнішнє їх оформлення (збіг окремих звуків) і 
не за- мислюються над лексичним значенням слова (гора і горе, вода і 
водити тощо); 

— ураховуючи семантику слова, його значення, забувають про 
зовнішнє (звукове) оформлення спільнокореневих слів, а тому часом 
помилково вважають спільнокореневими, наприклад, слова  парк і сад 
(місця, де ростуть дерева),  кіт   і рись (належать до родини кішок); 

— не враховують того, що в коренях слів можливе чергування 
голосних і при- голосних звуків (сніг — сніжок, пекти — піч); 

— не розрізняють спільнокореневих слів і форм того самого слова 
(учитель, учень і учитель, учителі); 

— «склеюють» корінь із префіксом (наприклад, якщо для виділення 
кореня у слові заснути доберуть споріднені слова засипати, засинати, то 
помилково виді- ляється як корінь -зас-, у разі добору ж інших слів: сон, 
сонний, снитися — корінь буде виділено правильно). 

Пропедевтичний етап розпочинається ще в 1 класі під час навчання 
грамоти. Саме в цей час ознайомлюємо учнів зі словом як лексичною 
одиницею мови, звертаємо увагу дітей на значущі частини слова, на 
споріднені слова, засоби словотворення (звичайно, без уживання термінів і 
повідомлення теоретичних відомостей).  

Зрозуміло, що, організовуючи цілеспрямовані спостереження за 
спільнокореневими словами, учитель у цей час не повідомляє теоретичних 
відомостей, але звертає увагу дітей, скажімо, на те, що слово ліс називає 
місцевість, засаджену різними деревами, лісок — невеличкий ліс, лісовий — 
такий, що росте чи живе в лісі, а лісник — той, хто доглядає ліс. Це дає змогу 
привчити дітей до глибшого проникнення в лексичне значення слова, а 
згодом значною мірою полегшує усві- домлення морфемної будови слів, 
аналіз функцій морфем і сфери вживання похідних слів, створює передумови 
для активного використання спільнокореневих слів у мовленні. 

Основний етап ознайомлення зі смисловими частинами слова 
розпочинається в 2 класі і продовжується в 3 класі. Тут відбувається 



ознайомлення з осо- бливостями споріднених слів, специфікою й роллю 
кожної морфеми, формуються вміння користуватися спільнокореневими 
словами під час продукування власних висловлювань, удосконалюються 
орфографічні вміння. 

У цей час учні повинні дізнатися про те, що існують слова, які мають 
спільну за значенням частину (корінь), усвідомити роль таких частин слова, 
як префікс   та суфікс (вони використовуються для творення нових слів), 
уміти конструювати похідні слова за допомогою певних словотвірних засобів 
та доречно вживати такі слова у своєму мовленні. 

Заключний етап, або етап закріплення й удосконалення знань, 
припадає на 4 клас. Саме тут у зв’язку з вивченням різних частин мови 
поглиблюються знання про морфемний склад слова, формуються навички 
правопису відмінкових закін- чень іменників і прикметників, особових 
закінчень дієслів. В учнів формуються вміння конструювати морфемним 
способом слова різних частин мови, визначати семантику найпоширеніших 
словотвірних засобів, тлумачити похідні слова, до- речно вживати в мовленні 
лексичні одиниці з похідною основою. 

На всіх етапах передбачається систематична робота над лексичним 
значенням слів, доречністю їх використання в усному і писемному мовленні. 

Сучасна методика роботи над розділом «Будова слова» розроблена з 
урахуванням лінгвістичної суті словотворчих явищ української мови, вікових 
особливостей молодших школярів, а також найважливіших дидактичних 
принципів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 7 

 

Тема: Методика вивчення морфології в початковій школі 

План 

1. Основні поняття з теми 

2. Мета та завдання вивчення морфології слова в початковій школі. 

3. Етапи та методика  формування  в початковій школі. 

 

Мета: висвітлити наукові засади вивчення морфології в початковій 

школі; з’ясувати етапи та методику формування граматичних понять в 

початковій школі; ознайомити з науковою літературою та 

лексикографічними джерелами щодо теми; розвивати науковий та 

методичний потенціал студентів. 

Ключові поняття: лексика, лексикологія, словникова робота в 

початковій школі, напрями словникової роботи, способи семантизації слів, 

види вправ з лексики. 

Методи: словесні, інтерактивні методи навчання (метод проектів, 

«асоціативний кущ»)  

Дидактичні засоби навчання: ТЗН (проектор, комп’ютер). 

Література 

1.Методика навчання української мови : навчально-методичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера 

ЛТД, 2011. – 364 с. 

2.Хорошковська О. Н. Методика навчання української мови у початкових 

класах : підручник для студентів ВНЗ та вчителів. – К. : Промінь, 2006. 

Виклад основного матеріалу 

Етапи і методика формування граматичних 
понять 

Перший етап формування граматичних понять полягає в аналізі 
мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття. 

Виконанням таких розумових операцій, як аналіз і синтез, на цьому 
етапі учні абстрагуються від лексичного значення слів і виділяють 
граматичні ознаки, типові для даного мовного явища. Зокрема, для 
формування поняття «частини мови» слід розвивати в учнів уміння 
абстрагуватися від конкретного лексичного значення слів і об’єднувати їх за 
спільними граматичними ознаками, тобто здатністю відповідати на однакові 



питання (що? або що робить?, що? або який?). З цією метою учитель ще 
в період навчання грамоти ознайомлює дітей з тим, що слово може називати 
предмет, ознаку чи дію і відповідати на певне питання: хто? що? який? 
яка? яке? що робить?. Ці показники і виступають на цьому етапі як 
істотні ознаки поняття «частини мови». 

Другий етап формування граматичних понять полягає в узагальненні 
істотних ознак, установленні зв’язків між ними та у введенні терміна. 

Після того як учні навчилися, наприклад, ставити питання до окремих 
частин мови і визначати групи слів як такі, що є узагальненими назвами 
предметів чи дій, тобто виділяти істотні ознаки кожної частини мови, 
вводяться спеціальні терміни — «іменник», «прикметник», «дієслово». 

Однак слід мати на увазі, що оволодіння поняттям на цьому етапі 
полягає не тільки в заучуванні слова-терміна. Відомо, що учні, які легко 
визначають корінь слова як спільну частину споріднених слів, називають 
спорідненими і слова з однаковою за звуковим оформленням частиною. 
Тому й потрапляють до споріднених слів слова з омонімічними коренями 
(вода, водити), а слова рік, річниця, роковини учні не вважають 
однокореневими. Знаючи, що іменники називають предмети, такі учні ніяк 
не можуть зрозуміти, чому слова на зразок ходіння, боротьба, бу- дівництво 
належать до іменників, а не до дієслів, а слова хоробрість, синява — не 
прикметники, а іменники. 

Термін учні запам’ятали, а поняття в них не склалося. Безумовно, 
засвоєння терміна полегшує оперування граматичним поняттям. Своєчасне 
ознайомлення учнів з терміном веде до швидкого виділення, уточнення і 
міцного засвоєння по- няття, але вводити термін потрібно тільки після того, 
як учні усвідомлять його значення на конкретному матеріалі. 

Третій етап формування граматичних понять полягає в уточненні суті 
ознак поняття і зв’язків між ними. Наприклад, учні усвідомили важливу 
ознаку поняття «частини мови»: щоб визначити, до якої частини мови 
належить слово, потрібно знати не тільки його лексичне значення, а й на яке 
питання слово відповідає. Водночас із цим учні засвоюють і окремі 
граматичні ознаки частин мови: рід і число іменників та прикметників, час 
дієслів; опановують інші істотні ознаки частин мови — здатність іменників і 
прикметників змінюватися за відмінками і числами, а дієслів — за особами і 
числами, наявність родових форм у цих частин мови. 

Четвертий етап формування граматичних понять полягає в 
конкретизації вивченого поняття завдяки виконанню вправ, які вимагають 
практичного застосування одержаних знань. 

Опрацьовуючи кожну частину мови, учні з’ясовують такі питання: 
1. Що ця частина мови означає? 
2. На яке питання відповідає? 
3. Як (за чим) змінюється? 
4. Яким членом речення найчастіше виступає? 
5. З якою частиною мови вступає в зв’язок? 
6. Як найчастіше утворюється? 

 

 

 



Лекція № 8 

Тема: Літературне читання як навчальний предмет у сучасній 

початковій школі 

План 

1. Мета, завдання та принципи класного читання. 

2. Види читання. 

3. Форми читання. 

4. Компоненти техніки читання. 

Мета: висвітлити мету завдання та принципи класного читання, 

ознайомити студентів з видами, формами та компонентами техніки читання, 

сприяти формуванню пізнавального інтересу, виховувати професійні якості. 

Методи: наочні – пояснювально-ілюстративні; словесні – лекція, 

бесіда; інтерактивні – мозковий штурм. 

Ключові поняття: літературне читання, читацька компетентність, мета 

класного читання, завдання класного читання, принципи читання, види 

читання, форми читання, компоненти техніки читання. 

Література 
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4. Мартиненко В. Оновлення змісту літературного читання у контексті 

компетентнісного підходу / В. Мартиненко // Початкова школа. –2012. – 
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Конспект лекційного змісту 

1. Мета, завдання та принципи класного читання 



Літературне читання – складова освітньої галузі «Мова і література». 

Читацька компетентність – це особистісно-діяльнісний інтегрований 

результат взаємодії знань умінь, навичок  та ціннісних ставлень учнів, яких 

вони набувають у процесі реалізації усіх змістових ліній предмета 

«Читання». 

Мета курсу «Літературне читання»: формування читацької 

компетентності молодших школярів; розвиток дитячої особистості засобами 

читацької діяльності молодших школярів; ознайомлення учнів із дитячою 

літературою; підготовка молодших школярів до систематичного вивчення 

курсу літератури в основній школі. 

Завдання:  

 ознайомлення учнів з дитячою літературою;   

 формування повноцінного сприймання, розуміння, 

відтворення художніх, науково-пізнавальних текстів; 

 формування умінь самостійно й продуктивно працювати з дитячою 
книжкою, різними джерелами друкованої продукції для знаходження 

потрібної інформації; 

 формування та розвиток мовленнєвих умінь і навичок;  

 удосконалення навичок правильного, швидкого, виразного та свідомого 
читання; 

 розвиток емоційної сфери учнів, образного мислення,уміння 

висловлювати елементарні оцінні судження щодо прочитаного; 

 формування морально-етичних уявлень та почуттів, 

збагаченнясоціального досвіду школярів; 

 розвиток творчих здібностей учнів. 

Зміст літературного читання ґрунтується на основі таких принципів: 

1. Тематично-жанровий.Згідно з цим принципом літературні твори 

групуються навколо традиційних тем дитячого читання: «Про Батьківщину», 

«Про дітей», «Про героїв і подвиги», «Про пригоди», «Про тварині рослини». 

У межах цього принци пувідбувається визначення жанрів поданих текстів 

для учнів початкової школи таких, як-от: оповідання, казка, вірш, байка, міф, 

легенда, науково-пізнавальна стаття, нарис, п’єса-казка, повість-казка тощо). 

2. Літературознавчий. За цим принципом відбувається ознайомлення 

учнів з елементарними літературознавчими поняттями, як-от: тема, ідея, 

сюжет, жанр твору, жанрова особливість твору, персонаж, дійові особи, 

художній образ, засоби художньої виразності тощо. 

3. Художньо-естетичний. Відповідно до цього принципу відбувається 

відбір творів, які написано провідними майстрами дитячої літератури. Ці 

твори відзначаються художньою досконалістю, а їхній зміст утверджує 

морально-етичні та патріотичні цінності, сприяє естетичному і мовленнєвому 

розвиткові учнів.  

 

2. Види читання  



Види читання: вголос і мовчки (мовчазне, про себе). 

У 1–2 класах основна увагазосереджена на читанні вголос. Паралельно 

формуємо в учнів уміння слухати, сприймати й розуміти зв’язне усне й 

писемне мовлення. 

З  ІІ півріччя 2 класу  застосовується методика навчання читати мовчки.  

У 3–4 класах змінюється співвідношення видів читання. Провідне місце 

належить мовчазному читанню. 

Читання мовчки.Навчати читанню мовчки варто починати в 1 класі.  

1. Дітям пропонують прочитати окреме слово, потім речення, абзац. 
2. Вчитель показує слово на картці і пропонує прочитати пошепки, потім 

закриває або прибирає картку. Учні повинні відтворити її зміст. 

3. Таку ж роботу варто проводити з окремими реченнями, а потім з 
абзацем, текстом. 

Методичні рекомендації щодо мовчазного читання 

 Поставити мету чи запропонувати завдання перед читанням про себе. 

 Матеріал для читання обмежити в часі (це стимулює вироблення 

навичок швидкого читання. 

 Обов’язково перевіряти рівень усвідомлення прочитаного матеріалу. 

 Надати вказівки учням щодо читання про себе (а саме: не шептати, не 
рухати губами, язиком, не пропускати жодного слова). 

Завдання для дітей перед читанням мовчки 

Увага! Вчитель повинен диференціювати завдання відповідно до класу 

та рівня розвитку дітей: 

а) знайти в тексті відповідь на певне запитання; 
б) прочитати та переказати прочитане; 
в) дібрати заголовок до прочитаної частини тексту; 
г) прочитати й пояснити заголовок статті. 

Висновки: 
1. Читання про себе необхідно чергувати з читанням вголос.  
2. Основна вимога до обох видів читання: свідомість читання. 

 

 3.Форми читання 

Увага! Форми читання актуальні тільки для читання вголос. 

1. Індивідуальне читання.Дозволяє здійснювати роботу з окремим учнем, 

а саме навчати його чи контролювати. Крім цього, не виключає можливості 

залучення до роботи інших учнів. 

2. Хорове читання. Надає можливість учителеві вирівняти рівень умінь і 

навичок читання всіх учнів класу.  

3. Читання «ланцюжком» («ланцюжкове читання»). Суть: учні 

починають читати текст по одному реченню (чи декілька), потім продовжує 

інший учень (сусід за партою). Це ефективна форма активізації учнівської 

діяльності в класі; засіб контролю за вивченим; практичний прийом 

удосконалення навичок виразного читання. 



4. Вибіркове читання. До цієї форми читання вдаються переважно в 

процесі аналізу твору (необхідно знайти найбільш важливі місця для 

розуміння теми чи ідеї твору, процитувати  ставлення автора до певних 

персонажів, визначити описи природи тощо. 

3. Компоненти техніки читання (якості читання):  

свідомість, правильність, швидкість, виразність 

Читання мовчки – свідомість, правильність, швидкість. 

Читання вголос – свідомість, правильність, швидкість, виразність. 

Свідомість читання. Суть: учень може не тільки переказати, а й 

висловити своє ставлення до прочитаного.Ступінь усвідомлення 

прочитаного залежить від загального розвитку, віку дитини, її 

психофізіологічних особливостей, від запропонованого для читання 

матеріалу (повинен відповідати віковим особливостям дитини).  

Правильність читання. 
Критерії правильного читання 

1. Дотримання орфоепічних та акцентологічних норм  (правильна 

вимова звуків та наголошення слів). 

2. Безпомилковість відтворення прочитаного.Діти не повинні: 

пропускати букви та склади в словах; переставляти букви та склади в словах; 

вставляти зайві букви та склади. 

3. Ритмічність (або плавність) читання.Злите промовляння складів  у 

словах, злита вимова ненаголошених службових слів з повнозначними 

частинами мови. 

Увага! Дидактичні вимоги:не рекомендованопереривати учня у процесі 

читання.Виправити варто тільки у тому випадку, якщо неправильно 

прочитане слово спотворює думку. В інших випадках учня не потрібно 

зупиняти. Вказати на помилку та виправити учня методисти рекомендують 

після закінчення  читання. Однак припустимо виправляти неправильно 

прочитані закінчення упродовж читання. 

Способи виправлення помилок при читанні: 

1) учень читає слово за складами, записує його на дошці; 
2) учитель залучає інших учнів до роботи над усуненням помилок; 
3) учитель сам виправляє помилку. 

Завдання щодо формування навичок правильного наголошування слів 

1. Прочитайте абзац, назвіть слова, у яких наголос падає на перший 
(другий, третій) склад. 

2. Прочитайте абзац, знайдіть слово, у якого із зміною наголосу 

змінюється значення. 

3. Прочитайте речення, назвіть слово, у якому вам складно визначити 
наголос. 

Швидкість читання. Це такий темп, який забезпечує максимальну 

усвідомленість тексту при читанні. Корисним є такий темп, який не 

розходиться з розумінням прочитаного. 

Увага! Швидкість читання визначається кількістю прочитаних слів за 

хвилину.Важливий прийом навчання швидко читати – багаторазове 



повторення прочитання тексту. 

Виразність читання. 
Успішному оволодінню виразного відтворення тексту сприяє: 

1) усвідомлення змісту тексту; 

2) партитура тексту (позначки): 

 логічний наголос; 

---------- протяжне прочитування; 

     прочитання слів разом, злито; 

/  пауза коротка; 

// пауза довга; 

          інтонація підвищується; 

       інтонація знижується. 

3) кількоразове читання тексту. 

Передумови виразного читання: 

1) володіння дикцією; 

2) техніка мовлення; 

3) навички художнього аналізу тексту. 

  



Лекція № 9 

Тема: Методика читання й аналізу художнього твору  в початковій 

школі 

План 

1. Типи уроків літературного читання в початковій школі.  

2. Дидактична структура уроків 

3. Закон триступеневого сприймання художнього твору: «первинний 

синтез», «аналіз», «вторинний синтез».  

4. Словникова робота на уроках читання. 

5. Шляхи аналізу літературного твору. 

Мета: ознайомити студентів з дидактичною структурою уроків 

літературного читання в початковій школі та методикою проведення 

словникової роботи на уроках читання,висвітлити закон триступеневого 

сприймання художнього твору та шляхи аналізу літературного твору. 

Методи: наочні – пояснювально-ілюстративні; словесні – лекція, 

бесіда; інтерактивні – мозковий штурм. 

Ключові поняття:типи уроків літературного читання, структура 

уроків літературного читання, художній твір, закон триступеневого 

сприймання художнього твору, шляхи аналізу. 
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Конспект лекційного змісту 

1. Типи уроків літературного читання в початковій школі 

У системі класного читання (за класичною методикою) виокремлюють 

два типи уроків:  

1) уроки ознайомлення з новим твором;  

2) уроки узагальнення вивченого матеріалу.  

Перший тип – основний.  

Мета  уроків «Читання»  в початкових класах: 

 формувати, закріплювати, удосконалювати навички  

 свідомого,         

 правильного,        

 виразного читання 

 розвивати потяг до самостійного читання книг. 

 розвивати   всі види мовленнєвої діяльності: 

 навички говоріння і слухання;  

 ведення діалогу,  

 уміння висловлювати свої думки,  

 культуру мовлення. 
Основні завдання: 

Пізнавальні: засвоєння інформації, що міститься у творах;  

Виховні:морально-етичне, естетичне, патріотичне та ін.; 

Розвивальні:розвиток спостережливості, пам’яті, культури слухання, 

аналітико-синтетичних умінь, зіставлення, порівняння, узагальнення, 

доведення, стійкої уваги, витримки, самостійності, творчих здібностей, 

навичок самоконтролю тощо;  

Спеціально – навчальні: 

 удосконалення техніки читання (поле читання, темп, способи і види 

читання, виразність, розвиток мовленнєвого апарату, вміння інтонувати 

речення та ін.);  

 здійснення літературознавчої пропедевтики  (терміни, аналіз тексту 

тощо); 

 розвиток навичок зв’язного мовлення у зв’язку з прочитаним текстом 

(відповіді на запитання; репродуктивний, вибірковий, стислий і творчий 

перекази і т. ін.). 
 

2. Класифікація уроків читання в початкових класах 

Традиційна методика проведення уроків читання пропонує таку 

класифікацію: 

1. уроки класного читання: 
а) уроки ознайомлення з новим твором; 

б) уроки узагальненнявивченого матеріалу; 

2. уроки позакласного читання. 
Автор нових підручників з літературного читання Савченко О. Я. 



пропонує   таку систему уроків: 

 уроки вивчення творів одного жанру; 

 уроки-сходинки до монографічного вивчення творчості письменника; 

 уроки-інсценізації; 

 уроки з ігровим сюжетом; 

 уроки-мандрівки, уроки-подорожі; 

 уроки-роздуми; 

 інтегровані уроки; 

 уроки-діалоги; 

 уроки розвитку літературних творчих здібностей; 

 узагальнювальніуроки. 
Творчі вчителі проводять уроки з використанням інноваційних 

технологій, тому відповідно називають уроки: 

 урок з розвитку критичного мислення; 

 урок з інтерактивними частинами; 

 урок розв’язання винахідницьких завдань; 

 урок з використанням методу проектів; 

 мультимедійний урок. 
 

2. Дидактична структура уроку ознайомлення з новим твором 

Структурні компоненти уроку  

засвоєння нових знань 

(за Г.П.Коваль) 

1. Повторення вивченого матеріалу. Актуалізація опорних знань. 
Перевірка домашнього завдання   (8–10 хв.). 

2. Мотивація навчальної діяльності учнів. Повідомлення теми і мети 

уроку (2–3 хв.).  

3. Сприймання та усвідомлення  нового матеріалу.  Розвиток мовленнєвих 
умінь і навичок (20 хв.): 

 первинне та повторне читання, 

 узагальнювальна бесіда за змістом. 
4. Творче застосування знань учнів (до 10 хв.). 
5. Підсумки уроку.  Домашнє завдання (1–2 хв.). 

Окреслимо ту діяльність школярів, що повинен організовувати вчитель, 

а також методи і прийоми роботи педагога   на  кожному окремому 

структурному компоненті уроку засвоєння нових знань. 

1. Повторення вивченого матеріалу.  

Актуалізація опорних знань. 

Перевірка домашнього завдання  

Види роботи: 

 відповіді на запитання;  

 вибіркове читання;  



 переказ за планом  (за частинами, поетапно, в цілому, стисло, детально, 
творчо);  

 читання мікротекстів  твору (міркування героя, опис інтер’єру, 
розповідь одного з героїв…);  

 знаходження подібних рядків;  

 добір до  ілюстрації змісту й читання його;  

 читання в особах; 

 виразне читання;  

 словесне малювання;  

 тлумачне читання;  

 орфоепічне читання; 

 читання-драматизація;  

 трансформація діалогічного мовлення персонажів твору в монологічне; 

 характеристика дійових осіб;  

 читання напам’ять і т. ін. 
2. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Повідомлення теми і мети уроку 

Підготовча  робота до сприймання тексту: 

 робота з наочністю; 

 розповідь учителя,  бесіда, актуалізація, уточнення і доповнення знань 
та уявлень учнів про явища, факти, події, що зображені у творі;  

 узагальнення; 

 лексико-семантична, лексико-стилістична підготовка; 

 робота зі змістом підручника; 

 читання додаткових матеріалів учителем, учнями; 

 створення проблемної ситуації; 

 робота з основними структурними елементами книжкового апарату; 

 прогнозування змісту твору; 

 робота над заголовком твору;  

 бесіда на основі спостережень під час екскурсії;  

 демонстрація фрагментів діа-, кінофільму;  

 постановка мети вивчення матеріалу. 
3. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу 

Розвиток мовленнєвих умінь і навичок 

Види роботи:  

 первинне читання тексту учнями або вчителем;  

 комбіноване читання (вголос-мовчки; учні-вчитель); 

 відповіді на запитання, поставлені до читання  та вміщені в кінці 
тексту;  

 бесіда-роздум над прочитаним; 

 зіставлення запропонованих прислів’їв і приказок із прочитаним 
текстом;  



 визначення серед запропонованих запитань (завдань) тих, що мають (не 
мають) відношення до тексту; 

 встановлення фактологічного ланцюжка подій; 

 робота з наочністю, ілюстрацією підручника;  

 постановка запитань учнями;  

 виразне читання тексту вчителем за складеною партитурою і т. ін. 
Повторне читання тексту учнямий робота над текстом 

Види роботи:  

 орфоепічне читання; тлумачне читання;  акцентологічне читання; 

 завдання з розвитку техніки читання; 

 складання словничка образних слів; 

 оглядове читання з елементами вибіркового (Чому? Де? Коли? Як?); 

 поєднання колективного читання з індивідуальним;  

 знаходження завершених за змістом частин тексту;  

 визначення головної думки твору;  

 композиційний аналіз; поділ тексту на частини;  

 складання плану; переказ за планом;  

 аналіз вчинків дійових осіб та їх мотивів;  

 словесне малювання;  

 робота за ілюстрацією (впізнавання і переказ відповідної частини, 
опис);  

 вправи на розширення «поля читання»; 

 інтонаційне читання; логічне читання;  

 робота з розширення активного словника учнів тощо. 
Важливим і обов’язковим етапом роботи над твором є складання  

плану  прочитаного. Учителю потрібно знати особливості такої роботи.   

У 1-2 класах план складає вчитель: 

 малюнковий план; 

 запитальний план (учитель формулює запитання  до частин тексту; 

 номінативний (формулювання заголовків до частин, допомагають 
школярі). 

          Починаючи з 3-го класу до словесного оформлення плану долучаються 

школярі,   індивідуально пропонуючи різноманітні варіанти,  й колективно, 

під керівництвом учителя, обирають найбільш вдалі пропозиції пунктів 

плану.    

           У 4 класі план складають школярі самостійно, у складних випадках – 

під керівництвом педагога. 

            

Узагальнювальна бесіда за змістом твору 

Види робіт:  

 розкриття ідейної спрямованості тексту; 

 розкриття теми (основної думки) за опорними запитаннями;  

 бесіда з метою підготовки до творчої роботи над текстом;  



 бесіда за опорними запитаннями;  

 робота з ілюстрацією підручника;  

 робота з основними структурними елементами книжкового апарату; 

 висловлення оцінних суджень;  

 з’ясуванняпричиново-наслідкових зв’язків;  

 навчання технології логічного читання; 

 вибіркове читання, робота у групах тощо. 
 

Застосування знань на основі творчої роботи над текстом 

Види  робіт: 

 творчий переказ;  

 розповідь за аналогією; ілюстративна робота (словесне, графічне 
малювання);  

 колективна декламація; читання-інсценізація; постановка «живих» 

картинок; складання сценарію за прочитаним – 4 клас; 

 робота з деформованою структурою тексту;  

 комунікативне читання;  

 уточнююче читання;  

 складання усної (письмової) анотації до прочитаного твору;  

 продукування діалогів;  

 складання монологів від імені головного героя;  

 складання описів з елементами міркування;  

 емоційно-образний аналіз тексту; 

 запис нової думки (слів, виразів). 
Підсумок уроку 

Види роботи:  

 встановлення спільних і відмінних рис у текстах;  

 бесіда-роздум творчого характеру;  

 використання ТЗН і перечитування окремих частин текстів;  

 розв’язання проблемних завдань на основі тексту;  

 постановка запитань до текстів учнями; 

 ведення словників («Золоті зерна», «Перлини мудрості», «Барвисті 
слова» тощо);  

 запис за опорною схемою основної думки;  

 аналіз книжкових ілюстрацій (демонстраційних малюнків) до 

розглянутих текстів;  

 з’ясування позиції учня, «автора» («художника») тексту тощо. 
Домашнє завдання 

Види роботи:  

 вибіркове читання пейзажних описів, подій, слів головного героя, 
авторських слів, діалогів;  

 графічне малювання;  

 складання плану;  



 добір інших заголовків;  

 виписування найвлучніших слів для характеристики героїв, подій, 
вчинків, описів;  

 складання діалогів з героями, автором;  

 добір прислів’їв, приказок;  вивчення напам’ять; 

 визначення головних і несуттєвих слів у тексті (абзаці);  

 підготовка однієї із частин тексту до виразного читання;  

 перекодування жанру твору;  

 складання таблиць почуттів за прочитаним тощо. 
 

Уроки узагальнення вивченого матеріалу 

Завдання : 

а) відновити  в пам’яті учнів вивчене;  
б) навчити знаходити асоціативні зв’язки в тематиці, змісті прочитаних 

творів, тобто розкрити учням прийоми узагальнення;  

в) сприяти розвиткові логічного мислення: порівняння спільних рис 
героїв, встановлення причиновихзв’язків в описуваних явищах;  

г) добираючи новий матеріал  до теми розвивати пізнавальну діяльність 
дітей;  

д) розвивати мовленнєву діяльність учнів; 
е) залучати набутий досвід, давати оцінку. 

Структура узагальнюючого уроку 

        У структурі узагальнюючого уроку немає таких етапів, як-от: 

 перевірка домашнього завдання за попередньою темою; 

 пояснення нового матеріалу; 
         Основна частина уроку – це повторення і узагальнення вивченого.  

Види роботи  на уроках узагальнення вивченого матеріалу 

 повторювально-узагальнювальні бесіди, в ході яких діти згадують 

твори, що відповідають певній темі, читають уривки; дають оцінку 

прочитаному;  

 переказування різного типу: вибіркове, коротке, творче, що 

завершуються узагальненням, формулюванням головної ідеї вивченої теми;  

 різні види читання за книгою і напам’ять (цілеспрямований добір 
уривків);  

 включення ігрових елементів : вікторини, ребуси; 

 робота з блоками  «Пригадайте, поміркуйте», «Приготуйтеся до 
останнього уроку з «Читанкою»; 

 завдання тестового характеру; 

 розповідь учителя як підсумок, доповнення до узагальнень учнів.  
 

4. Робота  з текстом 

Закономірності сприйняття художнього твору 

І етап.Первинний  синтез: твір сприймається цілісно, не звертається 

увага на деталі. 

ІІ етап. Аналітичний: завдяки різним видам аналізу виокремлюються 



деталі твору.  

ІІІ етап.Вторинний синтез:  відбувається поглиблене сприймання й 

розуміння прочитаного.         
 

5. Шляхи аналізу літературного твору 

Шлях аналізу «услід за автором». Використання аналізу «услід за 

автором» допомагає привернути увагу читача до кожного слова, так як у 

художньому творі важливою є кожна деталь.  

Пообразний шлях аналізу. Назва «пообразний» шлях аналізу 

походить від слова образ. Під час аналізу домінантним стає художній образ: 

образ людини, природи, автора, оповідача. Упродовж аналізу художнього 

твору, учні спостерігають, як художній твір побудований, ознайомлюються із 

способами характеристики персонажів, вираження емоцій, із роллю окремих 

елементів тексту. Вибудовується система образів твору із змалюванням 

зовнішності героїв, їх характеру і взаємостосунків. Потім встановлюються 

причинно-наслідкові зв’язки, складається план, визначається основна думка. 

Діти складають опис літературного героя, переказують текст в парі, 

допомагаючи один одному. Запроваджуються і письмові роботи.  

Проблемно-тематичний шлях аналізу. Проблемно-тематичний шлях 

аналізу вимагає від учителя розуміння понять: проблема, проблемне 

запитання, проблемне завдання, проблемна ситуація. Під час аналізу 

встановлюється ланцюжок: від визначення проблем до проблемних ситуацій; 

від проблемної ситуації до проблемних завдань; від проблемних завдань до 

пошукової роботи, спрямованої на виявлення напрямів розв’язання 

визначених проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лекція № 10 

Тема: Методика вивчення творів різних жанрів 

План 

1. Коло читання: тематика і жанри. 

2. Методика роботи з оповіданням. 

3. Методика роботи з казкою.  

4. Методика роботи з байкою.  

5. Методика роботи з віршами. 

Мета: ознайомити студентів з методикою роботи з оповіданням, 

казкою, байкою та віршем на уроках літературного читання в початковій 

школі, висвітлити жанрові особливості цих творів, розвивати творче 

мислення, сприяти формуванню пізнавального інтересу. 

Методи: пояснювально-ілюстративний;словесні – лекція, бесіда; 

проблемний, інтерактивні – мозковий штурм. 

Ключові поняття: художній твір, жанр твору, оповідання, казка, 

байка, вірш, методика роботи. 

Література 

1. Коваль Ганна. Урок читання у початкових класах. Зміст та дидактична 

структура / Г. П. Коваль. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 80 с. 

2. Мартинюк О. Урок літературного читання для 3 класу відповідно до  

оновленого кола читання/ О. Мартинюк // Початкова школа. – 2017. – № 5. – 

С. 6–8. 

3. Методика викладання української мови : навчальний посібник / За ред. 

С. І. Дорошенка. – К. : Вища школа, 1992. – 398 с. 

4. Науменко В. О.Уроки літературного читання в 2 класі : метод. посіб. 
для вчителя / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 280 с. 

5. Науменко В. О.Уроки літературного читання в 3 класі : метод. посіб. 
для вчителя / Віра Науменко, Леся Харітоненко. – К. : Генеза, 2014. – 272 с. 

6. Савченко О. Розуміння молодшими школярами літературних творів: 
сутність процесу і засоби формування / О. Савченко // Початкова школа. – 

2017. – № 8. – С. 6–11. 

7. Савченко О. Я. Методика читання у початковихкласах : посіб. для 

вчителя / О. Я. Савченко. – К. : Освіта, 2007. – 205 с. 
 

Конспект лекційного змісту 



1. Коло читання молодших школярів: тематика і жанри 

Тематично-жанровий принцип зумовлює відбір творів, які 

відповідають потребам, інтересам та пізнавальним можливостям дітей 

молодшого шкільного віку і водночас дозволяють ознайомити їх з різними 

жанровими формами. Щодо тематики читання маємо всі підстави відзначити 

її новизну. Відбір творів до підручників здійснено з урахуванням художньо-

естетичногопринципу. Цей принцип зумовлює відбір творів, які написані 

провідними майстрами дитячої літератури і відзначаються художньою 

досконалістю, а їх зміст утверджує морально-етичні і патріотичні цінності, 

сприяє естетичному і мовленнєвому розвитку учнів.  

Врахування літературознавчого принципу зумовило введення у зміст 

підручників елементарних літературознавчих понять, які засвоюються дітьми 

практично, на рівні уявлень. У процесі елементарного аналізу, починаючи з 

ІІ класу, діти знайомляться з такими поняттями, як-от: тема, сюжет, жанрова 

особливість твору, персонаж, дійові особи, художній образ, засоби художньої 

виразності та ін. 
 

2.Методика роботи з оповіданням 

Оповідання – це невеликий художній твір. Спинимось на деяких 

особливостях підготовки учнів до сприймання і читання оповідань. Їхня 

тематика у «Читанках» досить різноманітна. Оповідання поділяються на: 

1) оповідання, в яких діють люди; 

2) оповідання про природу і діяльність у ній людей. 

Для цілеспрямованої підготовки до сприймання текстів такого жанру 

доцільно умовно згрупувати їх за змістовими ознаками і тим, наскільки вони 

близькі життєвому досвіду учнів. В опрацюванні науково-популярних 

оповідань необхідно передбачити особливості сприймання молодшими 

школярами історичного часу, певної реальності зображених подій. Для 

свідомого сприймання цих оповідань важливо наперед визначити місце 

словникової роботи – до первинного слухання твору, під чай читання чи 

після цілісного сприймання тексту.  

Значною у підручниках є група оповідань на морально-етичні теми, 

в яких висвітлено певні риси характеру людини, його поведінка під час 

спілкування (наприклад: дорослих і дітей-ровесників, які діють у знайомих 

ситуаціях). Однак самостійно визначити  мотиви вчинків дійових осіб учням 

складно. Тому, опрацьовуючи такі твори, доречно створити на уроці 

ситуацію колективного обговорення та оцінювання ключових епізодів. До 

первинного читання важливо зберегти таємницю сюжету, якщо є можливість, 

поставити проблемне запитання.  

1. Твори насичені драматичними подіями краще сприймаються в 

голосному прочитуванні. 

2. Оповідання про природу, які не мають виразного емоційного змісту, 

можна давати для мовчазного первісного читання. Вивчені раніше твори 

порівнюються, спираються вже на вивчене і засвоєне. 

Методисти рекомендують: 



1) не відразу виправляти помилкові судження дитини, неправильну 

характеристику персонажів; 

2) надати дітям можливість самостійно (за допомогою вчителя) дійти 
відповідних висновків; (рекомендують поставити запитання: чому ти так 

вирішив? Чому саме так, а не інакше?) 
 

3. Методика роботи із казкою 

Методичні рекомендації 

1. У процесі читання варто розкрити своєрідні ознаки казки: 

фантастичність, змальовування незвичайних подій з участю звірів, явищ 

природи і людей, специфічний зачин, типово казковий виклад з повтором 

однотипних дій, кінцівка. 

2. Казкову ситуацію діти сприймають як гру. Відтак немає потреби 

повторювати відоме їм і підкреслювати, що казковий сюжет видуманий. 

Тому варто зосередити дитячу увагу на моральних і людських категоріях 

персонажів.  

3.Вчитель повинен пам’ятати, що істотна особливість казки полягає в 

тому, що повчальність тут виражена не нав’язливо, не прямолінійно.  

4. Головна увага має бути зосереджена на тому, щоб діти свідомо 

розуміти текст казки, чітко уявляли послідовність розгортання подій і мотиви 

дій персонажів. 

4. Методика роботи із байкою 

Байка (від слова «баяти» розповідати) – коротке, переважно віршоване, 

алегоричне оповідання повчального змісту, яке складається з розповідної 

частини та висновку – повчання, яке називають мораллю.  

Методичні рекомендації 

1. Наголосити, що байки мають переважно віршований характер. 
2. На етапі підготовчої бесіди не варто говорити про алегоричність байки. 
3. Не наголошувати (так, як і в казці), що описані події умовні, оскільки 

діють звірі. Навпаки описане в байці варто розглядати як реальне життя 

тварин.  

4. Рекомендовано аналізувати вчинки персонажів, особливості їхньої 
поведінки тощо. Вчимо дітей висловлювати своє ставлення до героїв і 

наштовхуємо дітей, що у байці є алегоричні образи. 

 

5. Методика роботи з віршами 

Особливості роботи над віршами. Вірші: сюжетні (епічного характеру), 

які мають початок події, розвиток події, завершення події. Легше працювати 

над сюжетними віршами. Підготовча робота проводиться коротко, записуємо 

тлумачення незрозумілих слів. Перед читанням вірша ставимо завдання. 

Перше прочитування і постановка питань по змісту. Під час другого 

читання звертаємо увагу на виразність читання. Поетичні твори 

відзначаються тим, що в них кожне слово точне, влучне, образне. Тому при 

читанні треба передати цю образність. Звертаємо увагу на особливості 

прочитання поетичних рядків (робимо невеличку паузу для підтримки рими).  



Лекція № 11 

Тема: Методика вивчення творів різних жанрів 

План 

1. Методика роботи з легендою. 

2. Методика роботи з науково-пізнавальною статтею в початковій школі. 

3. Методика роботи з прислів’ями, приказками, скоромовками, 

чистомовками, загадками. 

Мета: ознайомити студентів з методикою роботи з легендою, науково-

пізнавальною статтею та малими фольклорними жанрами на уроках 

літературного читання в початковій школі, висвітлити жанрові особливості 

цих творів, розвивати творче мислення, сприяти формуванню пізнавального 

інтересу. 

Методи: пояснювально-ілюстративний;словесні – лекція, бесіда; 

проблемний, інтерактивні – мозковий штурм. 

Ключові поняття: художній твір, жанр твору, легенда, науково-

пізнавальна стаття, історичний нарис, прислів’я, приказка, скоромовка, 

чистомовка, загадка, методика роботи. 

Література 

1. Коваль Ганна. Урок читання у початкових класах. Зміст та дидактична 

структура / Г. П. Коваль. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 

80 с. 

2. Мартинюк О. Урок літературного читання для 3 класу відповідно до  

оновленого кола читання/ О. Мартинюк // Початкова школа. – 2017. – 
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272 с. 
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сутність процесу і засоби формування / О. Савченко // Початкова 
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7. Савченко О. Я. Методика читання у початковихкласах : посіб. для 

вчителя / О. Я. Савченко. — К. : Освіта, 2007. – 205 с. 



Конспект лекційного змісту 

1. Методика роботи з легендою в початковій школі 

Легенда – народне сказання або оповідання про якісь події чи життя 

людей, оповите казковістю, фантастикою. 

Переказ – це невелике усне оповідання про визначні історичні події та 

їх героїв.Звідси випливає, що легенди і перекази доступні для сприймання 

учнів 3 і 4 класів. У підручниках з читання пропонуються легенди і перекази 

про героїчне минуле нашого народу, про походження назв міст, птахів, 

рослин, а також біблійні легенди. У них міститься значний пізнавальний і 

виховний потенціал. Діти щиро переживають горе і нещастя людей, 

дізнаються про традиції української народу, про рослинний і тваринний світ. 

Перед вивченням історичних легенд і переказів дітей слід ознайомити з 

тими чи іншими історичними фактами. Чимало цих творів пов’язано з 

назвами різних місцевостей, які можна вивчати після розповіді про цю 

місцевість. Такі легенди і перекази містять народне тлумачення їх 

незвичайного походження назв. 

Структура уроків читання легенд і переказів така, як і казок. Учитель 

близько до тексту розказує або читає легенду (переказ). Після ознайомлення з 

текстом і тлумаченням слів та висловів застосовується вибіркове читання, 

відповіді на запитання, складання плану, різноманітні форми переказування. 

Зміст, мета й завдання кожного з цих етапів залежить від тексту. 

Головна увага має бути зосереджена на тому, щоб школярі свідомо 

розуміли текст легенди, чітко уявляли послідовність розгортання подій і 

мотиви поведінки персонажів. Із відповідей на питання до змісту класовод 

визначає, чи опанували діти сюжетну канву твору і змальованих картин. 

Працюючи над легендою чи переказом, не слід випускати з поля зору 

вимог, які ставляться до всіх уроків читання: домогтися усвідомлення змісту. 

Отримані відомості з прочитаних легенд учні зможуть використати на 

уроках природознавства, народознавства та інших. 
 

2. Методика роботи з науково-пізнавальною статтею в початковій 

школі 

Жанровою особливістю науково-пізнавальної статті є 

використаннянаукової і спеціальноїтермінології. Однак у ній нерідко 

дається і образне уявлення про предмети, використовуються образні засоби 

мови. У такому випадку науково-пізнавальна стаття наближається до 

художнього твору. Вона відкриває учням історію і сучасний навколишній 

світ – у цьому їїпізнавальнезначення, а також містить 

великий виховний потенціал. 

У читанках вміщені науково-пізнавальні статті з елементами 

відомостей історичного, природничого характеру. Перед читанням статті 

вчитель вводить учнів в коло тих понять що становлять її зміст. Насиченість 

тексту фактичними даними потребує ґрунтовних пояснень, знаходження 

аналогій, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. З’ясовуються слова і 



вирази, які не були пояснені у вступній бесіді. Перевіряється й 

поглиблюється розуміння учнями наукових термінів, окремих фактів. Аналіз 

статті, як правило, проводиться за частинами, щоб охопити читанням більшу 

кількість учнів, щоб вони добре усвідомили зміст та структуру. У процесі 

первинного читання більше уваги приділяється усвідомленню окремих 

виразів слів. Перевіркою результативності роботи над статтею має стати 

узагальнююча бесіда. 

3. Методика роботи з прислів’ями, приказками, скоромовками, 

чистомовками, загадками 

Прислів’я та приказки– унікальні малі формі» які дуже стисло 

передають широке узагальнення. Це своєрідні краплини народної мудрості, 

здорового, глузду, трудового і життєвого досвіду, концентроване втілення 

моральних і естетичних поглядів, оцінок вироблених народом протягом 

тривалого часу. Саме цим пояснюється велика різноманітність прислів'їв про 

Батьківщину, стосунки в родині, звички і потреби людей, їх ставлення до 

праці, знань, природи, оцінка моральних якостей, поведінки людей тощо. 

Робота над змістом прислів'їв розвиває у дітей мислення, спостережливість, 

збагачує мовлення образними, влучними висловами.  

Методичні вимоги: 

 розуміння учнями прямого і переносного значення смислу прислів'їв; 

 вміння зіставляти зміст прислів'я з конкретним змістом прочитаного 
або із своїм досвідом; 

 добирати прислів'я відповідно до головної думки твору; 

 виховувати бажання і вміння застосовувати прислів'я у своєму 

мовленні; 

 розвивати вміння придумувати коротку розповідь за прислів'ям, 

описувати своє життєве спостереження. 

Робота із загадками в початковій школі. На відміну від прислів'їв, 

які передають узагальнену думку, загадки побудовані як опис конкретних 

деталей, ознак. 

Загадка – це короткий образний опис якогось предмета чи явища, який 

або яке треба впізнати, відгадати. Діти охоче відгадують загадки. Це 

стимулює їх до міркування, зіставлення, адже треба подумки перебрати 

чимало предметів і явищ, поки знайдеться відгадка. Загадка розвиває 

кмітливість, відкриває у відомому невідоме, вчить виділяти головне, 

доводити. У творах цього жанру алегорично описується предмет чи явище, 

тому тут завжди є образ, в основу якого покладено метафору, метонімію, 

уособлення, перифраз. У 2–3 класах діти набувають певного досвіду 

загадування і відгадування загадок, тому в 4 класі доцільно узагальнити їх 

знання про суттєві особливості цього жанру.  

  



Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

 
Практичне заняття № 1 

Тема:   Програмне, навчально-методичне забезпечення курсу 

«Українська мова» в початковій школі 

План 

1. Аналіз програми з української мови 

1.1  Змістові лінії програми. Характеристика кожної змістової лінії 

програми (мовленнєва, мовна, соціокультурна, діяльнісна). 

1.2 Висвітлити державні вимоги щодо навчальних досягнень учнів 

 

2. Аналіз структури та основного змісту підручників для загальноосвітніх 
навчальних закладів з українською мовою навчання  

2.1 Висвітліть принципи побудови підручників 

2.2 Аналіз букваря (проаналізувати букварі відповідно до схем; 
здійснити порівняльний аналіз букварів) 

2.3 Аналіз підручника «Українська мова» (зміст, методичний апарат, 
рубрики, ілюстративний матеріал, наявність творчих завдань 

тощо).  

2.3 Проаналізуйте відповідність підручників новій  програмі 

Література 

Період навчання грамоти 

1. Вашуленко М.С., Вашуленко О. В. Буквар : підручн. для І кл. 

загальноосвітн. навч. закл.  – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012, 2015, 

2016. 

2. Зошит для письма № 1 : навч. посіб. для 1 класу загальноосв. навч. 

закл. / О. В. Вашуленко, О. Ю Прищепа. –  К : Видавничий дім 

«Освіта», 2012. 

3. Прищепа К. С. Буквар / К. С. Прищепа, В. І. Колесніченко. – 3-те вид. – 

К. : Генеза, 2010. – 175 с.  

4. Захарійчук М. Д., Науменко В. О. . Буквар : підручн. для І кл. 

загальноосвітн. навч. закл.  – К. : Грамота, 2013. – 176 с. 

2 – 4 класи 

5. Захарійчук М. Д., Науменко В. О. Буквар : підр. для 1 кл. навч. закл. – 

К. : Грамота, 2013 с. – 176 с.  

6. На допомогу вчителеві початкових класів. 2 клас : для загальноосвіт. 
навч. закл. України. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. – 144 с. 

7. На допомогу вчителеві початкових класів. 3 клас : для загальноосвіт. 
навч. закл. України. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. – 144 с. 

8. На допомогу вчителеві початкових класів. 4 клас : для загальноосвіт. 
навч. закл. України. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. – 144 с. 

9. Робочий зошит з української мови. 2 клас. У 2-х ч. / М. С. Вашуленко 

та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. – 64 с. (1 ч.),, 64 с. (2 ч.) 



10. Робочий зошит з української мови. 3 клас. У 2-х ч. / М. С. Вашуленко 

та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. – 64 с. (1 ч.), 56 с. (2 ч.) 

11. Робочий зошит з української мови. 4 клас. У 2-х ч. / М. С. Вашуленко 

та ін. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2016. – 64 с. (1 ч.), 56 с. (2 ч.) 

12. У світі рідного слова. 2 клас. Зошит з розвитку мовлення / М. С. 

Вашуленко та ін. – Видавничий дім «Освіта», 2016. – 64 с. 

13. У світі рідного слова. 3 клас. Зошит з розвитку мовлення / М. С. 

Вашуленко та ін. – Видавничий дім «Освіта», 2016. – 64 с. 

14. Українська мова. 2 клас / М. С. Вашуленко та ін. – К. : Видавничий дім 

«Освіта», 2016 – 160 с. 

15. Українська мова. 3 клас / М. С. Вашуленко та ін. – К. : Видавничий дім 

«Освіта», 2016 – 192 с. 

16. Українська мова. 4 клас / М. С. Вашуленко та ін. – К. : Видавничий дім 

«Освіта», 2016 – 192 с. 

Практичне заняття № 2 

Тема: Основні періоди та етапи навчання грамоти. Добукварний період 

План 

1. Особливості сучасного звукового аналітико-синтетичного методу 

навчання грамоти. 

2. Добукварний період, його специфіка, завдання і методика реалізації 
програмових вимог. 

3. Формування загальнонавчальних умінь і навичок  у добукварний 
період.  Розвиток мовлення молодших школярів у добукварний період. 

Формування в учнів фонетичного слуху. 

4. Розвиток умінь здійснювати мовний аналіз.  
5.  Підготовка руки дитини до письма.  

6. Особливості структури і методики уроків добукварного періоду. 
Завдання: 1. Розробити конспект уроку читання в добукварний період (з 

використанням прийомів звукового аналізу та синтезу). 

2. Розробити конспект уроку письма в добукварний період (з використанням 

прийомів звукового аналізу та синтезу). 

3. Законспектувати статті (п. 5, 13, 16) 

Література 

1. Артюх Н.П. Як навчити дітей зливати літери у склади і слова // Поч. 
школа. — 1993. — № 9. 

2. Будна Н.О., Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Уроки навчання грамоти. 1 

клас. Частина перша: Посібник для вчителя. — Тернопіль: Навчальна 

книга — Богдан, 2005. — 256 с. 

3. Будна Н.О., Походжай Н.Я., Шост Н.Б. Уроки навчання грамоти. 1 

клас. ІІ частина: Посібник для вчителя. — Тернопіль: Навчальна книга 

— Богдан, 2005. — 256 с. 

4. Вашуленко М. Виховний потенціал текстів Букваря — першої 

навчальної книги з рідної мови // Поч. школа. — 2008. — № 8. 

5. Вашуленко М. Дидактичні можливості букваря для роботи над словом 

у процесі навчання грамоти // Поч. школа. — 2007. — № 8. 



6. Заїка В. Методи навчання першокласників письма відразу в одну лінію 

// Поч. школа. — 2006. — № 9, № 10. 

7. Кобевка А. Використання дидактичних ігор на уроках у першому класі 
з метою забезпечення наступності між дошкіллям та початковою 

ланкою освіти // Поч. школа. — 2006. — № 7. 

8. Кобилинська Н. Навчання грамоти з елементами гри // Поч. школа. — 

2005. — № 8. 

9. Коваленко О., Єпіфанова Т. Дидактичні ігри до уроків навчання 
грамоти // Початкова освіта. — 2008. — № 48. 

10. Колесниченко В.І. Навчання грамоти — одне з головних завдань 

початкової школи. // Поч. школа. — 1994. — № 4. 

11. Кравченко Т. Розвиток пізнавальної активності у дітей 6-річного віку 

на уроках навчання грамоти // Поч. школа. — 2002. — № 11. 

12. Кулик О. Організація процесу пізнання та активізація мислення 
першокласників через навчання грамоти // Поч. школа. — 2005. — № 9. 

13. Кучинський М. Формування навичок письма — одна з основних 

проблем початкової школи // Поч. школа. — 2006. — № 5. 

14. Лазаренко Н. Розвиток пізнавальної активності перщокласників у 
період навчання грамоти // Поч. школа. — 1999. — № 5. 

15. Логачевська С. Індивідуалізація завдань для шестиліток на уроках 
навчання грамоти // Поч. школа. — 2006. — №2. 

16. Манько Н. Підготовка ліворуких дітей до оволодіння графічною 

навичкою письма // Поч. школа. — 2007. — № 3. 

 

Практичне заняття № 3 

 

Тема:   Основні періоди та етапи навчання грамоти. Букварний 

період. Післябукварний період 

 

План 

1. Букварний період, його специфіка, завдання і методика реалізації 
програмових вимог.  

2. Етапи букварного періоду. Особливості першого етапу. Методика 

формування вміння читати прямі склади. 

3. Другий етап букварного періоду, його особливості. 
4. Післябукварний період. Особливості структури і методики уроків 

післябукварного періоду. 

 

Завдання:  

1. Розробити конспекти уроків читання:  букварний період (І етап та ІІ 

етап), післябукварний період 

2. Розробити конспекти уроків письма: букварний період (І етап та ІІ 

етап), післябукварний період 

3. Підготувати дидактичний матеріал на урок письма (букварний 

період). 



Література 

1. Вашуленко М. Виховний потенціал текстів Букваря — першої 

навчальної книги з рідної мови // Поч. школа. — 2008. — № 8. 

2. Вашуленко М. Дидактичні можливості букваря для роботи над словом 

у процесі навчання грамоти // Поч. школа. — 2007. — № 8. 

3. Вашуленко М., Вашуленко О. Веселе свято Букваря: Книжка для 

самостійного читання першокласника. — К.: АСТ ПРЕС_УКРАЇНА, 

2009. — 216 с. 

4. Вашуленко М., Науменко В., Захарійчук М. Як працювати за 

посібником «Післябукварик» // Поч. школа. — 2005. — № 2. 

5. Вашуленко М., Прищепа О. Читання, письмо, розвиток мовлення (1 

клас, І семестр) // Поч. школа. — 2009. — № 8. — С. 15—22. 

6. Вашуленко М., Прищепа О. Читання, письмо, розвиток мовлення (1 

клас, ІІ семестр) // Поч. школа. — 2010. — № 1. — С. 23—27. 

7. Вашуленко М.С., Науменко В.О., Захарійчук М.Д. Післябукварик. — 

К.: Літера ЛТД, 2009. — 112 с. 

8. Грона Н. Формування початкових орфографічних орієнтацій у 

першокласників під час навчання грамоти // Поч. школа. — 2008. — № 

9. 

9. Давиденко В. Використання інтерактивних прийомів навчання на 

уроках у 1 класі // Поч. школа. — 2004. — №1. 

10. Довженко Т. Як допомогти дитині навчитися читати // Поч. школа. — 

2006. — № 7. 

11. Жук Г., Кучинський М. Використання удосконаленої частої (густої) 

графічної сітки-шаблону для розвитку каліграфічних навичок корекції 

почерку в учнів // Поч. школа. — 2007. — № 5. 

12. Заїка В. Методи навчання першокласників письма відразу в одну лінію 

// Поч. школа. — 2006. — № 9, № Каніщенко А.П. та ін. Уроки читання 

в букварний період. — К.: Вирій, 1999. — 112 с. 

13. Кирилова О. Про розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності за 

букварем Вашуленка М.С., Скрипченко Н.Ф. // Поч. школа. — 2003. — 

№ 6. 

14. Кучинський М. Формування навичок письма — одна з основних 

проблем початкової школи // Поч. школа. — 2006. — № 5. 

15. Лісович О. Прощавай, букварику // Поч. школа. — 2008. — № 3. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема:   Методика вивчення розділів «Мова та мовлення», «Речення»,  

«Текст» 

План 

1. Формування мовленнєвої компетентності учнів початкової школи. 
Культура мовлення та етики мовного спілкування молодшого школяра. 

 

2. Початкові уявлення про речення і його будову в учнів початкової 
школи.  



• Робота над засвоєнням понять «основа речення», «головні члени 

речення», над встановленням синтаксичного зв’язку між членами 

речення.  

• Особливості вивчення однорідних членів речення.  

• Ознайомлення зі складним реченням у початковій школі. 

• Види вправ із синтаксису і пунктуації. 

 

3. Формування уявлень про текст в учнів початкової школи. Робота над 

       текстом у 1-2 класах.  

4. Робота над текстом у 3-4 класах. 

 

Завдання: 

1. Підготуйте такі види вправ  щодо роботи з реченням початкових 
класах: (окремо для кожного класу):  1) вправи на основі зразка; 

2) конструктивні;  3) творчі 

2. Розробити конспект уроку з української мови  (Тема: Речення) 
 

Література 

1. Вашуленко М.С. Компетентнісний підхід до перевірки мовних і 

мовленнєвих знань молодших школярів // Початкова школа. — 2009. — 

№ 1. 

2. Дем’яненко С. Формування мовленнєвого поняття текст у дітей 
шестилітнього віку // Поч. школа. — 2003. — № 7. 

3. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

4. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

5. Петрик О. Розвиток діалогічного мовлення молодших школярів // 
Початкова школа. — 2005. — № 11. — С. 8 — 11. 

6. Петрик О., Гриценко О. Формування діалогічного мовлення учнів 2—4 

класів // Початкова школа. — 2007. — № 8. — С. 21—24. 

Практичне заняття № 5 

Тема:   Методика вивчення елементів лексикології 

План 

 

1. Робота над засвоєнням лексичного значення слова. Прийоми 

пояснення лексичного значення в початковій школі. 

 

2. Робота з багатозначними словами. Засвоєння молодшими школярами 

явища омонімії.  

3. Робота з синонімами.  

4. Вивчення антонімів.  

Завдання: 



1.  Законспектувати статті (п.1, 2, 6) 

2.  Підготуйте вправи, які висвітлюють роботу: 

2.1 з омонімами та багатозначними словами 

2.2  із синонімами 

2.3 із антонімами 

 

Література 

1. Дідух К.І. Збагачення мовлення школярів синонімами // Початкова 
школа. — 1996. — № 8. 

2. Дорошевич Н. Іменники-синоніми та іменники-антоніми. Слова, що 

звучать та пишуться однаково // Початкова освіта. — 2002. — С. 3. 

3. Каніщенко А.П. Збагачення активного словника молодших школярів // 
Початкова школа. — 1988. — № 7. 

4. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

5. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

6. Підлісна Г. Збагачення активного словника молодших школярів // 
Початкова школа. — 1990. — № 2. 

7. Пономарьова К. Робота над синонімами як засобом увиразнення 
мовлення // Початкова школа. — 1997. — № 6. 

8. Попова Л.Б. Засвоєння поняття «пряме й переносне значення слова» // 
Початкова школа. — 1989 — № 4. 

9. Словник синонімів української мови : [у 2 т.] / А. А. Бурячок, 
Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2006. –– Т.1. – 

1040 с. – (Словники України).  

10. Словник синонімів української мови : [у 2 т.] / А. А. Бурячок, 
Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. – К. : Наук. думка, 2006. –– Т.2. – 

960 с. – (Словники України). 

 

Практичне заняття № 6 

Тема:   Методика вивчення елементів лексикології 

План 

 

1. Види вправ з лексики та методика їх проведення. Методика 

проведення лексичного розбору слова в початковій школі.  

2. Словникова робота в початковій школі.   

3. Типи лексичних помилок, шляхи запобігання їм.  

4. Елементи фразеології в початковій школі. 

 

Завдання: 

1. Законспектувати статті (п.1, 5) 
 



Література 

1. Ляхова Т. Фразеологічний матеріал в початковій школі / Т.  Ляхова // 
Початкова школа. – 1997. – № 4. – С. 28–31. 

2. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

3. Оникович Г. Фразеологізми як національно-культурний компонент 

українознавства /  Г. Оникович // Дивослово. – 1994.  – № 9. – С. 12–16. 

4. Смовська О. Крилаті вислови і фразеологізми на уроках мови // 
Початкова школа. — 1989. — № 12. 

5. Соловець Л. Збагачення мовлення учнів фразеологізмами / Г. Оникович 
// Українська література в загальноосвітній школі. – 2003. – № 4. – 

С. 44–49. 

6. Соловець Л. Фразеологізм як засіб залучення школярів до витоків 
української культури / Л. Соловець // Початкова школа. – 2001. – № 6. – 

С. 23–25. 

 

 

Практичне заняття № 7 

Тема:   Методика вивчення морфології 

План 

 

1. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення іменника  

2. Методика вивчення прикметника. 

3. Методика вивчення дієслова. 

4. Морфологічний розбір, методика його проведення. 

Завдання: 

1. Розробити фрагмент уроку (Етап сприймання й усвідомлення 
нового матеріалу. Тема: Іменник) 

2. Розробити фрагмент уроку (Етап закріплення вивченого 
матеріалу. Тема: Прикметник. Тема: Дієслово 

3. Підготувати фрагмент уроку (Етап закріплення вивченого 

матеріалу. Вид роботи: морфологічний розбір частин мови) 

Література 

1. Брусило Н. Вивчення прикметника як частини мови // Початкова 
школа. — 2005. —№ 3. — С. 9—10. 

2. Дяченко М.Д. Дидактичні ігри та ігрові моменти в системі роботи над 

темою «Іменник». 3 клас // Розкажіть онуку. — 1997. — № 23—24. — 

С. 46. 

3. Козлова Н. Дієслова теперішнього часу. Визначення особи, числа 
дієслів теперішнього часу // Початкова освіта. — 2009. — № 19. — С. 

21—22. 

4. Мороховець О. Повторення вивченого про прикметник у 4 класі // 

Початкова школа. — 2007. — № 5. — С. 57—58. 



5. Патлань Т.М. Українська мова. Іменник. 1—4 класи: Навчальний 

посібник. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. — 88 с. 

6. Петренко Л.Б. Цікаві вправи, що допомагають при вивченні теми 
«Іменник» // Розкажіть онуку. — 2002. — № 29. — С. 60—61. 

7. Саінчук І. Повторення вивченого про іменник як частину мови // 
Початкова освіта. — 2009. — № 19. — С. 16—17. 

8. Яковенко Л. Стилістичні вправи до теми «Прикметник» // Початкова 
школа. —2004. — № 12. 

 

Практичне заняття № 8 

Тема:   Методика вивчення морфології 

План 

 

1. Методика вивчення прислівника. 

2. Методика вивчення займенника. 

3. Методика вивчення числівника.  

4. Методика вивчення службових частин мови в початковій школі. 

Завдання: 

1. Розробити фрагмент уроку (Етап сприймання й усвідомлення 
нового матеріалу. Тема: Прислівник. Числівник) 

2. Розробити фрагмент уроку (Етап закріплення вивченого 
матеріалу. Тема: Займенник 

3. Підготувати фрагмент уроку (Етап закріплення вивченого 

матеріалу. Вид роботи: морфологічний розбір частин мови) 

Література 

 

1. Демидчик Г.С. Вживання сполучників і часток як засіб увиразнення 
мовлення учнів // Початкова школа. — 1999. — № 10. — С. 13—16. 

2. Демидчик Г.С. Зміст і форми вивчення прийменників з 

комунікативною метою // Початкова школа. — 1999. — № 6. — С. 14—

17. 

3. Дубовик С. Засвоєння теми «Прислівник» у 4 класі // Початкова школа. 
— 2004. — № 3. — С. 12—14; 2004. — № 4. — С. 18—22. 

4. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

5. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

 

Практичне заняття № 9 

Тема:   Методика вивчення морфемної будови слова 

План 

1. Етапи вивчення морфемної будови слова в початкових класах.   
2. Пропедевтика словотворчої роботи в 1 – 2 класах. 



3. Поглиблення знань про морфемну будову слова упродовж вивчення 
частин мови. 

4. Типи вправ щодо вивчення морфемної будови слова. Морфемний 

розбір. 

 

Завдання: 

1. Розробити фрагмент уроку (Етап сприймання й усвідомлення нового 
матеріалу. Тема: Споріднені слова.) 

2. Розробити фрагмент уроку (Етап закріплення вивченого матеріалу. 
Тема: Корінь слова. 

3. Розробити фрагмент уроку (Етап сприймання й усвідомлення нового 
матеріалу. Тема: Суфікс; Тема: Префікс) 

4. Розробити фрагмент уроку (Етап закріплення вивченого матеріалу. 
Тема: Основа слова. Закінчення. 

 

Література 

1. Потоцька Т.Ф. Лексична робота з розділу «Будова слова» // Початкова 
школа. — 1990. — № 1. 

2. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

3. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

 

Практичне заняття № 10 

Тема:  Методика вивчення фонетики, орфоепії та графіки  

План 

 

1. Особливості вивчення голосних і приголосних звуків у початковій 

школі. Співвідношення між буквами та звуками в українській мові. 

2. Вивчення теми «Голосні звуки та позначення їх буквами».  

2. Вивчення теми «Приголосні звуки. Тверді та м’які приголосні, способи 
позначення їх на письмі».  

3.  Вивчення теми «Дзвінкі та глухі приголосні звуки».  

4. Вивчення тем «Склад» та «Наголос».  
5. Звуковий і звуко-буквенний аналізи, методика їх проведення. 

6. Методика формування умінь літературної вимови. 

Завдання: 

Література 

 

1. Винницький В. М. Наголос у сучасній українській мові – / В. М. 

Винницький. – К. : Рад. школа, 1984. – 160 с. 



2. Головащук С. І. Словник наголосів :  [понад 20000 слів] / Сергій 
Іванович Головащук. – К. : Наукова думка, 2003. – 320 с. – (Словники 

України).  

3. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

4. Лавренова М. Робота над засвоєнням нормативного наголошування 

загальновживаних слів першокласниками // Поч. школа. – 2010. – № 3. 

5. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

6. Орфоепічний словник української мови: [у 2 т.] / [уклад. : М.М. Пещак 

та ін]. – К. : Довіра, 2001. – Т. 1. – 955 с.; Т. 2. – 918 с.  – (Словники 

України). 

7. Орфоепічний словник української мови: [у 2 т.] / [уклад.: М.М. Пещак 

та ін]. – К. : Довіра, 2001. – Т. 2. – 918 с. –  (Словники України). 

 

 

Практичне заняття № 11 

Тема:   Методика вивчення орфографії 

План 

1. Орфографічні правила. Робота над засвоєнням правил. 
2. Орфографічні вправи. Види вправ. Методика проведення вправ. 

3. Орфографічний розбір, його види. 
4. Диктанти. 

Завдання: 

Законспектувати статті (п.1, 3, 7) 

 

 

Література 

1. Воскресенська Н.О. Навчання орфографії // Початкова школа. —1996. 

— № 11. 

2. Горбачук В.Т. Види диктантів і методика їх проведення. — К. : Рад. 

школа. —1989. 

3. Дорошенко О. Нестандартні навчальні диктанти // Початкова школа. — 

1990. — № 3. 

4. Дорошенко О.І., Олійник С.П. Робота з орфограмами на уроках письма 
в 1 класі // Початкова школа.— 1995.— № 12. 

5. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

6. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 



7. Прищепа О. Взаємозв’язок графічної навички з орфографічною 

грамотністю // Початкова школа. — 1997. — № 8. 

8. Смовська О.І. Алгоритм як умова формування навички грамотного 
письма // Початкова школа.— 1996.— № 9. 

9. Український орфографічний словник : Орфографічний словник укр. 
мови: Близько 143000 слів /Уклад. : М.М. Пещак та ін.. – К : Довіра, 

2002. – 1006 с. 

 

Практичне заняття № 12 

Тема:   Методика вивчення орфографії 

План 

1. Методика роботи над фонетичними написаннями. 

2. Методика роботи над морфологічними написаннями. 

3. Особливості засвоєння написання слів за смисловим принципом. 
4. Особливості засвоєння написання слів за історичним принципом. 
5. Орфографічні помилки. Робота над ними. 
Завдання: 

1. Законспектувати статті (п.1, 2, 5, 6) 
 

Література 

1. Гайова Л. Робота зі словами, вимову і правопис яких потрібно 
запам'ятати // Початкова школа. — 2006. — № 10. 

2. Коваленко О. Вивчення словникових слів на уроках української мови // 
Початкова школа. — 2005.— № 5. 

3. Коваль Г. П., Деркач Н. І., Наумчук М. М. Методика викладання 

української мови : Навчальний посібник для студентів педінститутів, 

гуманітарних університетів, педагогічних коледжів 

4. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

5.  Місяк Н. Системність роботи зі словниковими словами // Початкова 

школа. — 1994. — № 4. 

6. Піонт В. Закріплення правопису слів з ненаголошеними голосними е, и 
в коренях слів // Початкова школа. — 2003. — № 4. 

7. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова: підручник / 

М.Я.Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; pа ред.. М.Я. Плющ. – [5-

те вид., стер]. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с. 

8. Український орфографічний словник : Орфографічний словник укр. 
мови: Близько 143000 слів /Уклад. : М.М. Пещак та ін.. – К : Довіра, 

2002. – 1006 с. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема: Методика вивчення пунктуації   

План 

1. Робота над пунктуацією в початковій школі. 



2. Пунктуаційний розбір. 
3. Пунктуаційні помилки. Робота над помилками. 

 

Література 

1. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. 

ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 

2. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова: підручник / 

М.Я.Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.; pа ред.. М.Я. Плющ. – [5-

те вид., стер]. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема: Методика розвитку мовлення  

(орфоепічний та лексичний рівні) 

План 

1. Види мовлення. Мовлення і мислення. Зв’язне висловлювання. Текст як 

лінгвістичне поняття.  

2. Мета і завдання уроків  зв’язного мовлення в початковій школі. Структура 

і зміст програми з розвитку мовлення. Методи розвитку мовлення. 

3. Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні.  

4. Напрями роботи над інтонацією мовлення. 

5. Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення. Види вправ із лексики. 

Активізація словникового запасу учнів. Типи лексичних помилок та шляхи 

запобігання їм. 

 

Завдання: 

1. Підготувати:  
а) комплекс вправ та завдань щодо розвитку орфоепічних умінь 

учнів; 

б) комплекс вправ та завдань, які забезпечують роботу над 

інтонацією мовлення; 

в) комплекс вправ та завдань щодо розвитку мовлення учнів на 

лексичному рівні 

2. Законспектувати статті (п. 2, 4, 5, 8, 9 ) 

 

Література 

1. Большакова І. Ситуативна навчально-мовленнєва діяльність школярів 

 на уроках української мови // Початкова школа. — 2002. — № 10. 

2. Галуза В. Чарівний світ українського слова на кожному уроці // 
Початкова школа. — 2002. — № 1. 

3. Крикун М. Роль слова в розвитку зв’язного мовлення молодших 

школярів // Початкова школа. — 2003. — № 11. 

4. Кучинський М. Підготовча робота до уроків розвитку зв’язного 

мовлення // Початкова школа. — 2004. — № 6. 



5. Пономарьова К. І. Мета і завдання уроків розвитку зв’язного мовлення 

// Початкова школа. — 2006. — № 8. 

6. Пономарьова К. І. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів. 
Уроки розвитку мовлення в 1—4 класах. — К.: КІМО, 2006. — 148 с. 

7. Пономарьова К. І. Розвиток зв’язного мовлення учнів 1—2 класів // 

Початкова школа. — 2007. — № 2. 

8. Соловець Л. Фразеологізми як засіб формування культури спілкування 
молодших школярів // Початкова школа. — 2006. — № 6; 7. 

9. Ткачук Г. Увиразнення мовлення учнів 3-го класу емоційно 

забарвленою лексикою // Початкова школа. — 2001. — № 6. 

Практичне заняття № 15 

Тема: Методика розвитку мовлення 

 (синтаксичний рівень) 

 

План 

1. Методика роботи над словосполученням в початковій школі. 

2. Методика роботи над  реченням в початковій школі. 

3. Типові помилки у побудові словосполучень і речень. 
4. Розвиток мовлення молодших школярів на рівні тексту.  
5. Особливості монологу як форми мовлення. Зміст та завдання роботи з 

розвитку монологічного мовлення в початковій школі. 

6. Розвиток діалогічного мовлення. Особливості діалогу як 

форми мовлення. Методика формування в молодших школярів умінь 

будувати діалог.   

 

Завдання: 

3. Підготуйте різні види вправ щодо роботи зі словосполученням, які 
варто  використовувати в початкових класах (окремо для кожного 

класу).  

4. Підготуйте різні види вправ  щодо роботи з реченням на уроках 
розвитку зязного мовлення в початкових класах. 

5. Проаналізуйте та порівняйте програмні вимоги щодо діалогічного 
мовлення учнів 1, 2, 3 та 4 класів. 

6.  Розробіть фрагмент уроку, який містить завдання та види робіт щодо 

формування умінь складати діалог. 

7. Законспектувати статті (п. 3, 6, 8) 
Література 

1. Бадер В. І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів. 
— К.: АПН, 2000. — 316 с. 

2. Большакова І. Ситуативна навчально-мовленнєва діяльність школярів 

на уроках української мови // Початкова школа. — 2002. — № 10. 

3. Дубовик С. Розвиток діалогічного мовлення школярів на уроках 

української мови // Початкова школа. — 2002. — № 7. 

4. Ігнатенко Т. Творчі завдання на уроках розвитку мовлення // Початкова 
школа. — 2006. — № 2. 



5. Крайнова Ж. Формування комунікативної компетентності молодших 

школярів на заняттях з рідної мови // Початкова школа. — 2003. — № 

11. 

6. Курач Л., Прищепа О. Ситуативні ролі — позитивний фактор розвитку 

діалогічного мовлення учнів початкових класів // Початкова школа. — 

2005. — № 10. 

7. Логачевська С. Диференційовані завдання на уроках розвитку 

мовлення // Початкова школа. — 2004. — № 5. 

8. Науменко В., Захарійчук М. Формування в дітей уміння говорити 

майстерно // Початкова школа. — 2002. — № 10. 

9. Пономарьова К. І. Основні напрями роботи з розвитку монологічного 
мовлення учнів / Навчання і виховання учнів 4 класу: Метод. посіб. для 

вчителів.  —  К.:  Вид-во «Початкова школа», 2005. 

 

Практичне заняття № 16 

Тема: Методика розвитку мовлення  

План 

 

1. Робота з переказами в початковій школі 
1.1 Значення і завдання переказів у початковій школі. Класифікація 

переказів. 

1.2 Вимоги до усних і письмових переказів. Прийоми підготовки до 

усного і письмового переказу. 

 1.3 Методика проведення докладного, вибіркового, стислого переказів. 

Специфіка творчих переказів.  

1.4 Структура уроку написання переказу. Структура уроку аналізу 

учнівських переказів. 

2. Методика роботи з творами в початковій школі 

2.1 Програмові вимоги до усних і письмових зв’язних висловлювань.  

2.3 Методика роботи з  усними та писемними творами. Етапи роботи над 

твором.  

2.3 Аналіз учнівських творів. Критерії аналізу учнівських творів. Мовленнєві 

та немовленнєві помилки. Способи запобігання помилкам. 

Завдання: 

1. Підготуйте конспект уроку стислого письмового переказу тексту. 
2. Підготуйте конспект уроку аналізу учнівських переказів. 
3. Підготуйте конспект уроку написання твору в початковій школі 
4. Розкрийте методику формування умінь учнів початкових класів 

здійснювати самоперевірку та редагування власного переказу чи твору. 

5. Законспектувати статті (п. 2, 3, 4, 5) 
 

Література 

1. Лобчук О. Знання про текст як система орієнтирів у побудові 
висловлювань різних типів // Початкова школа. — 2002. — № 4. 



2. Лобчук О. Перевірка і оцінювання зв’язних висловлювань молодших 
школярів // Початкова школа. — 2004. — № 3. 

3. Лобчук О. Складання твору за спостереженням // Початкова школа. — 

2005. — № 1. 

4. Лобчук О. Складання твору за художньою картиною // Початкова 
школа. — 2003. —№ 3. 

5. Лобчук О. Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення // 
Початкова школа. — 2002. — № 2. 

 

 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 

 

Практичне заняття № 1 

Тема:Програмне, навчально-методичне забезпечення курсу 

«Літературне читання» 

План 

1. Аналіз програми з літературного читання 

1.1 Змістові лінії програми. Характеристика кожної змістової лінії 
програми 

1.2 Програмні вимоги до рівнів сформованості читацької навички учнів 
на кінець року  

2. Аналіз структури та основного змісту підручників «Літературне 
читання»  для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою 

навчання (автор: В. О. Науменко;  автор: О. Я. Савченко) 

2.1 Висвітліть принципи побудови підручників 

2.2 Порівняльний аналіз підручників «Літературне читання» (коло 
читання, методичний апарат, рубрики, ілюстративний матеріал, 

формування умінь працювати з твором, наявність творчих завдань).  

2.3 Проаналізуйте відповідність підручників новій  програмі 

2.4 Проаналізуйте зміст підручника. Чи створено, на вашу думку, 
умови щодо формування світогляду, моральних якостей, пізнання 

навколишнього світу, розвитку емоційно-естетичної сфери читача?  

3. Літературознавча пропедевтика на уроках літературного читання в 
початковій школі 

Практичне заняття № 2 

Тема:Дидактична структура уроку класного читання. Варіативність 

побудови уроків читання 

(О. Я.Савченко, В. О. Науменко) 

План 

1. Типи уроків читання і вимоги до їх побудови. Варіативність побудови 
уроків читання  (О. Я. Савченко, Науменко В. О.). 

2. Методика проведення вправ на формування якостей читання: 

правильності, швидкості, усвідомленості, виразності читання  

а) Методика проведення вправ на формування правильності читання; 



б) Методика проведення вправ на формування швидкості читання;  

в) Методика проведення вправ на формування усвідомленості; 

г) Методика проведення вправ на формування виразності 

3. Закон триступневого сприймання художнього твору – від загального до 

конкретного і до нового узагальнення: «первинний синтез», «аналіз», 

«вторинний синтез». Основні етапи процесу роботи над художнім твором: 

«до читання твору», «під час читання», «після читання твору». 

Завдання:  

1. Законспектувати статті (п. 2, 4). 
2. Підготувати конспект узагальнюючого уроку.  

Література 
1. Куріпка В. І. Ефективні методи і прийоми удосконалення навички 

читання // Початкове навчання та виховання. –  2005. – №  29–30. – С. 38–48. 

2. Науменко В. О. Навчання вдумливого читання і розуміння художнього 
твору / В. О.Науменко // Початкова школа. – 2008. – № 7. – С. 50–51.  

3. Науменко В. О. Урок читання в початкових класах / В. О. Науменко // 
Початкова освіта. – 2009. – № 43. – С. 3–5.  

4. Коваль Ганна. Урок читання у початкових класах. Зміст та дидактична 

структура / Г. П. Коваль. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 80 с. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема:Етапи роботи над художнім твором. Види аналізу художнього твору 

План 

1. Закон триступневого сприймання художнього твору (від загального до 
конкретного і до нового узагальнення: «первинний синтез», «аналіз», 

«вторинний синтез»). 

2. Основні етапи процесу роботи над художнім твором: «до читання 
твору», «під час читання», «після читання твору». 

3. Види аналізу художнього твору: 

 «услід за автором», 

 пообразний, 

 проблемно-тематичний аналіз твору. 

4. Визначення ідейно-тематичної основи твору. 

5. Різні види переказу змісту твору.  
6. Складання плану.  

Література 
1. Бондаренко О. Формування читацької компетентності молодших 

школярів / О. Бондаренко // Початкова школа : Науково-методичний журнал.  

– 2014. – № 5. – С. 6–8. 

2. Науменко В. О. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / 

Віра Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2012. – 160 с. 

3. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / 

Олександра Яківна Савченко. – К.: Освіта, 2012. – 160 с.  

4. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / 

Олександра Яківна Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 178 с. 



5. Савченко О. Я. Я люблю читати: кн. з літ. читання: дод. до підруч. 
«Літературне читання» для 2-го кл. : навч. посіб. / О. Я. Савченко. – К. : 

Видавничий дім «Освіта», 2013. – 120 с.  

 

 

Практичне заняття № 4 

Тема:Методика вивчення творів різних жанрів 

План 

1. Методика роботи із казкою та легендою  

1.1 Жанрові особливості казки та легенди. Види казок.  

1.2 Спільні та відмінні ознаки легенди і казки.  

1.3 Вимоги програми до літературного читання легенд і казок.  

1.4 Місце казок та легенд у змісті підручників «Літературне читання» 

1.5 Розробка фрагментів уроків літературного читання легенд та казок. 

2. Методика роботи із оповіданням 

2.1 Жанрові особливості оповідання 

2.2 Схема аналізу оповідання, в основі якого лежить вчинок  

2.3 Методика проведення бесід: вступної, аналітичної, узагальнюючої.  

2.4. Робота з ілюстраціями до оповідання.  

3. Методика роботинад науково-пізнавальною статтею 

4. Методика роботи з історичним нарисом у початкових класах 

Література 

1. Біденко В. В. Аналіз тексту твору на основі його 

багаторазовогоперечитування // Рідна школа. – 2000. – № 12. – С. 39–40. 

2. Джежелей О. Диференційований підхід до формування навички 

читання / О. Джежелей// Початкова освіта. – 2002. – № 10. – С. 3. 

3. Коваль Г.П., Іванова Л.І., Суржук Т.Б. Методика читання: 

навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 280с. 

4. Куріпта В.І. Ефективні методи і прийоми удосконалення навички 
читання / В. І. Куріпта//  Початкове навчання і виховання. – 2005. – № 20– 

С. 38–48. 

5. Основи роботи над науково-художнім твором в початкових класах 

// Теорія та методика навчання та виховання: Збірник наукових праць. –

 Вип.4. – Харків: ХДПУ, 1999. – С.107–109. 

6. Пархоменко Н. Методика роботи над словом, текстом на 

уроках читання // Початкова школа. – 2000. – №7. – С.44–48. 

 

Практичне заняття № 5 

Тема:Методика вивчення творів різних жанрів 

План 
1. Методика роботи з віршами.   

2. Методика роботи із байкою.  



3. Методика роботи із прислів’ями, приказками, скоромовками, 

чистомовками, загадками 

Завдання:  

1. Підготувати конспекти уроку: (урок вивчення вірша, урок вивчення 
байки) 

2. Розробити фрагменти уроків, у яких висвітлено роботу із прислів’ями, 
приказками, скоромовками, чистомовками, загадками 

Література 

3. Науменко В. О. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / 

Віра Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2012. – 160 с.  

4. Науменко В. О. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / 

Віра Орестівна Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 178 с.  

5. Науменко В. О.Уроки літературного читання в 2 класі: метод. посіб. 
для вчителя / Віра Науменко. – К. : Генеза, 2013. – 280 с.  

6. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 2-го кл. / 

Олександра Яківна Савченко. – К.: Освіта, 2012. – 160 с.  

7. Савченко О. Я. Літературне читання : підруч. для 3-го кл. / 

Олександра Яківна Савченко. – К. : Освіта, 2013. – 178с. 

8. Куріпта В. І. Ефективні методи і прийоми удосконалення навички 
читання //  Початкове навчання і виховання. – 2005. – № 20. – С. 38–48. 

9. Методика викладання української мови: навч. посібник / За 

ред. С. І. Дорошенка. – К.: Вища шк., 1992. – С. 3–19. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Уроки позакласного читання в початковій школі 

План 

1. Мета і завдання позакласного читання. 

2. Етапи навчання самостійному читанню. Особливості роботи на 

підготовчому етапі навчання. 

3. Уроки позакласного читання на початковому етапі навчання. 

4. Уроки позакласного читання на основному етапі навчання. 

Завдання:  

1. Законспектувати статті (п. 3, 4). 

Література 

1. Ткачук Г. Твори Григора Тютюнника у духовному становленні 

молодшого школяра (Позакласне читання) / Г. Ткачук // Початкова школа. – 

2012. – № 4. – С. 14–17.  

2. Ткачук Г. Уроки літературного читання за творами Лесі Українки як 
засіб формування читацької самостійності /Г.Ткачук // Початкова школа. – 

2011. – № 2. – С. 20–25.  

3. Трунова В. Методика позакласного читання в основний період / 

В. Трунова // Початкова школа. – 2012. – №7. – С. 51–57.  

4. Трунова В. Методика позакласного читання в підготовчий і початковий 

періоди / В. Трунова // Початкова школа. – 2011. – № 10. – С. 20–23. 



Тематика курсових робіт 
 

1. Методика роботи з основними лінгвістичними поняттями у 

добукварний період навчання грамоти. 

2. Методика опрацювання звуків та букв в букварний період навчання 

грамоти. 

3. Методика формування навичок читання в період навчання грамоти. 

4. Формування навичок письма в період навчання грамоти. 

5. Формування уявлень про текст в учнів початкової школи (1–2 класи). 

6. Методика роботи з різними типами текстів (3–4 класи). 

7. Методика роботи з реченням на першому етапі (1 –2 класи). 

8. Методика вивчення розділу «Речення» в початковій школі (3 – 4 

класи). 

9. Методика роботи з багатозначними словами. Робота з омонімами, 

синонімами та антонімами на уроках української мови в початковій 

школі. 

10. Методика роботи щодо усунення типових порушень лексичних норм у 

мовленні молодших школярів.  

11. Методика вивчення частин мови в початковій школі (іменник, 

прикметник). 

12.  Методика вивчення частин мови в початковій школі (дієслово). 

13. Методика роботи з орфографічними правилами на уроках української 

мови  в 2 – 4 класах. 

14. Проблемне навчання на уроках української мови з теми: «Будова 

слова» 

15. Словникова робота на уроках української мови в початковій школі  

16.  Методика роботи з різними видами переказу в початковій школі на 

уроках української мови. 

17.  Види робіт з розвитку усного мовлення на уроках читання 

18. Методика проведення вправ на формування якостей читання 

19. Шляхи аналізу художнього твору в початковій школі. 

20.  Методика вивчення творів різних жанрів (казка, оповідання)  



Завдання для поточного та підсумкового контролю 

Методика вивчення освітньої галузі «Мова та література» 

Питання  до екзамену 

Методика навчання української мови 

1. Методика навчання української мови як педагогічна наука. Принципи 

навчання української мови в початкових класах.  

2. Методи, прийоми та засоби навчання української мови в початкових 

класах. 

3. Урок  як основна форма навчально-виховного процесу з української 

мови. Типи уроків з української мови в початковій школі. 

4. Психологічні та лінгвістичні зачади методики навчання грамоти. 

Складові навчання грамоти. 

5. Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. Прийоми 

звукового аналізу. Прийоми звукового синтезу. 

6. Основні періоди та етапи навчання грамоти. Добукварний період. 

7. Основні періоди та етапи навчання грамоти. Букварний період. 

8. Основні періоди та етапи навчання грамоти. Післябукварний період. 

9. Методика вивчення розділу «Мова та мовлення» 

10. Методика вивчення розділу «Текст» в початковій школі. Робота над 

текстом у 1 – 2 класах. 

11. Методика вивчення розділу «Текст» в початковій школі. Робота над 

текстом у 3 – 4  класах. 

12. Методика вивчення розділу «Речення». Робота над засвоєнням поняття 

«головні члени речення». Робота над засвоєнням синтаксичного зв’язку між 

членами речення. 

13. Методика вивчення розділу «Речення».Вивчення однорідних членів 

речення. Ознайомлення зі складним реченням. 

14. Методика вивчення розділу «Речення». Види вправ  із синтаксису та 

пунктуації. 

15. Методика вивчення елементів лексикології. Словникова робота.  

16. Методика вивчення елементів лексикології. Прийоми пояснення 

лексичного значення в початковій школі. 

17. Методика вивчення елементів лексикології. Пряме та переносне 

значення слова. Робота з багатозначними словами.  

18. Методика вивчення елементів лексикології. Робота з омонімами. 

19. Методика вивчення елементів лексикології. Робота з синонімами та 

антонімами в початковій школі.  

20. Методика вивчення елементів лексикології. Елементи фразеології в 

початковій школі. 

21. Діалектна лексика у мовленні молодших школярів. Методика роботи з 

діалектизмами. 

22. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення іменника  



23. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення прикметника. 

24. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення дієслова.  

25. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення прислівника. 

26. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення займенника. 

27. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення числівника.  

28. Методика вивчення частин мови в початковій школі. Методика 

вивчення службових частин мови в початковій школі. 

29. Методика вивчення розділу «Будова слова» в початковій школі. 

30. Методика вивчення фонетики  та графіки в початковій школі. Теми 

«Голосні звуки», «Приголосні звуки». Співвідношення між буквами та 

звуками в українській мові. 

31. Методика вивчення фонетики  та графіки в початковій школі. Теми 

«Дзвінкі  та глухі приголосні» «Тверді та м’які приголосні». Звуко-буквений 

аналіз слова. 

32. Вивчення тем «Наголос», «Склад» в початковій школі. 

33. Методика вивчення орфографії. Види правописних вправ. Методика їх 

проведення. Орфографічний розбір. 

34. Методика вивчення орфографії. Методика роботи над фонетичними та 

морфологічними написаннями. 

35. Методика вивчення орфографії. Особливості засвоєння написання слів 

за смисловим та історичним принципом. 

36. Методика розвитку мовлення. Робота з розвитку мовлення на 

орфоепічному рівні.  

37. Методика розвитку мовлення. Робота з розвитку мовлення на 

лексичному рівні. 

38. Методика розвитку мовлення. Робота з розвитку мовлення на 

синтаксичному рівні. 

39. Методика розвитку мовлення. Види переказів. Методика роботи над 

переказами в початковій школі. 

40. Методика розвитку мовлення. Методика роботи над усним та  

писемним твором в початковій школі. 

Методики навчання літературного читання 

1. Літературне читання як навчальний предмет. Мета, завдання та 

принципи класного читання. 

2. Типи уроків читання.  Типи уроків класного читання. Вимоги до  
побудови уроків класного читання. 

3. Види читання.  
4. Форми читання.  



5. Компоненти техніки читання (якості читання). Вправи на формування 
якостей читання. 

6. Закон триступеневого сприймання художнього твору. Види робіт 
упродовж кожного етапу.  

7. Види аналізу художнього твору. 
8. Види переказу змісту твору.  
9. Складання плану за змістом прочитаного.  
10. Жанрові особливості казки. Типи казок. Види казок (відповідно до 

змісту). Методика роботи з казкою.  

11. Методика роботи із легендою. 

12. Методика роботи із оповіданням.  

13. Методика роботи із науково-пізнавальною статтею.  

14. Методика роботи з нарисом у початкових класах. 

15. Методика роботи з віршами.   

16. Методика роботи із байкою.  

17. Методика роботи із прислів’ями, приказками.  

18. Методика роботи із скоромовками, чистомовками, загадками. 

19. Позакласне читання як тип уроку класного читання. Мета і завдання 

позакласного читання.  

20. Система навчання самостійному читанню. Етапи навчання 

самостійному читанню. Особливості роботи на кожному етапі 

навчання.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплексний тест 

 

Базовий рівень 

(перевірка фактичних знань: термінологія, формулювання, тощо) 

 

1. Визначте основні складові навчання грамоти: 
прийоми звукового аналізу та синтезу 

формування фонетичного слуху, навчання письма 

розвиток мовлення, підготовка руки дитини до письма 

читання та письмо 

2. Визначте періоди навчання грамоти: 
підготовчий, основний, заключний 

добукварний, букварний, післябукварний  

початковий етап та основний етап  

вивчення літер, навчання писати, навчання читати 

3. Визначте, який метод є провідним у навчанні грамоти молодших 

школярів? 

звуковий аналітико-синтетичний метод 

звуковий синтетичний метод 

звуковий аналітичний метод 

буквоскладальний синтетичний метод 

4. Визначте рядок, де зазначено прізвище ученого, якого вважають 
основоположником  звукового аналітико-синтетичного методу 

навчання грамоти: 

Я. А. Коменський 

К. Д. Ушинський 

М. С. Вашуленко 

В. О. Сухомлинський 

5. У якому рядку правильно зазначено авторів підручників «Літературне 
читання» для загальноосвітніх навчальних закладів  з українською 

мовою навчання? 

М. С. Вашуленко, С. І. Дорошенко  

О. Я. Савченко, В.О. Науменко  

В.О. Науменко, С. І. Дорошенко 

Г. П. Коваль, О. Я. Савченко 

6. У системі уроків класного читання виокремлюють такі типи: 

 комбіновані уроки та контрольні уроки 

урок вивчення нової теми та комбінований урок 

урок вивчення нового твору та позакласне читання 

уроки ознайомлення з новим твором та уроки узагальнення вивченого 

матеріалу 

   

7. У якому рядку подано закон триступеневого сприймання твору? 

«первинний синтез», «аналіз», «вторинний синтез» 



 підготовча робота, аналіз твору, творчі завдання 

 зачин, основна частина, кінцівка 

 перше читання твору вчителем, читання твору учнями, відповіді 

на запитання 

8. У якому рядку зазначено види аналізу художнього твору? 

простий, складний, комбінований 

«услід за автором», пообразний, ідейно-тематичний, 

комбінований 

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний 

близький до тексту, творчий, короткий 

 

Середній рівень 

(вміння застосовувати набуті знання) 

1. Вкажіть тип уроку, в якому передбачено такі етапи: перевірка  
домашнього завдання, актуалізація опорних знань, вивчення нового 

матеріалу, закріплення вивченого матеріалу, підсумок уроку, 

повідомлення домашнього завдання 

урок узагальнення та систематизації знань 

комбінований урок 

урок аналізу результатів письмових робіт 

урок перевірки знань умінь та навичок учнів 

2. На якому етапі уроку передбачено відтворення знань, умінь та навичок 
учнів, які мають стати основою для засвоєння нового матеріалу? 

мотивація навчально-пізнавальної діяльності 

актуалізація опорних знань 

перевірка домашнього завдання 

сприймання й усвідомлення нового матеріалу 

3. У якому рядку вказано види читання? 

читання вголос та мовчки 

індивідуальне читання та читання хором 

вибіркове читання та читання в особах 

виразне читання та свідоме читання 

4.  У якому рядку вказано компоненти техніки читання (якості читання)? 

вголос та мовчки 

свідомість, правильність, швидкість, виразність 

правильність, швидкість, виразність 

 правильність, швидкість, вголос 

 

Питання  з декількома правильними варіантами відповідей 

1. Визначте прийоми, які належать  до звукового аналізу: 

підкреслене вимовляння одного із звуків у слові 

виділення звука зі слова на основі словесного опису 

нарощування букв, складів на початку і в кінці слів 

зіставлення слів, які різняться одними звуком  

2. Вкажіть відповіді, які висвітлюють завдання вивчення елементів 



лексикології в початковій школі: 

підвищення рівня розвитку мовлення молодших школярів. 

збагачення словника 

уточнення словника 

розвиток фонематичного слуху  

активізація словника  

усунення нелітературних слів 

  

3. Встановіть відповідність між поняттями (методика вивчення розділу 
«Речення): 

1 клас                           не формуємо нових понять (узагальнення та 

систематизація вивченого) 

 

2 клас                            засвоюють матеріал  щодо видів речень за метою        

висловлювання та інтонацією 

 

3 клас                          засвоєння граматичних понять «основа речення»,                   

                    «члени речення», «підмет» та присудок» 

 

4 клас                         формування поняття про речення 

 

4. Програма передбачає тільки практичне ознайомлення  складним        
реченням у 4 класі. Однак не варто ознайомлювати учнів із 

лінгвістичними поняттями щодо цієї теми.  

 

Високий рівень 

(вміння аналізувати та застосовувати набуті знання) 

1. З яким із зазначених термінів не ознайомлюють дітей  на уроках 

української мови в початковій школі?  

основа слова  

корінь слова  

споріднені слова  

префікс 

інтерфікс 

суфікс 

 

Питання  з декількома правильними варіантами відповідей 

2. Визначте, у яких рядках висвітлено прийоми тлумачення лексичного 
значення слів: 

добір синонімів 

показ ілюстрацій 

опитування учнів  

використання тлумачного словника 

 використання технічних засобів навчання 

3.  Визначте рядки, у яких вказано види переказів: 



детальний (докладний) 

узагальнений 

вибірковий 

тематичний 

стислий 

підсумковий 

творчий 

4.  На етапі «первинного синтезу» твір  читає: 

учитель 

всі учні класу 

декілька учнів класу  

добре підготовлений учень 

5. До тексту-опису ставимо питання…  , до тексту-розповіді ставимо 

питання…             , до тексту-міркування ставимо питання…….. . 

6. Позакласне читання на основному етапі відповідає навчанню у … 

…….. . 

7. Ознайомлення з основою слова повинно здійснюватися одночасно з 

вивченням такої морфеми, як-от: ………….. 

8. Запишіть визначення поняття «Орфоепія». 
  



Питання до екзаменаційних білетів 

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Бакалавр 

Напрям підготовки 6.010102 Початкова освіта 

Назва екзамену: Методика навчання української мови, літературного 

читання та каліграфії 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  

 

1. Методика навчання української мови як педагогічна наука. Принципи 

навчання української мови в початкових класах.  

2. Типи уроків читання.  Типи уроків класного читання. Вимоги до  
побудови уроків класного читання. 

3. Практичне завдання. 

Затверджено на засіданні кафедрипочаткової освіти 

Протокол № 6 від 8 лютого  2017р. 

Завідувач кафедриС. І. Якименко   

 

Голова   комісії_____________ С. І. Якименко   

Екзаменатор   ______________   Т. М. Білявська  

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень  Бакалавр 
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Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів 

  

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ 

Тема 1. Види переказу на основі тексту 

Наступний етап уроку – переказ чи творча робота на основі тексту. У 

методичній літературі і практиці школи відомі такі види переказів: 

детальний, вибірковий, стислий, творчий.  

Для школярів початкових, класів найлегше переказати детально чи 

близько до тексту, складніші інші види переказів. Справа в тому, що у 

школярів відсутні багато реальних уявлень про ті предмети, явища, події, про 

які вони читають, а це в свою чергу, веде за собою недостатність активного 

словника, необхідного для того, щоб замінювати одні слова і вирази іншими.  

Перекази молодших школярів страждають, крім цього, слабкістю 

узагальнень. Які ж вимоги пред’являються до переказів? Насамперед у 

переказі повинна звучати жива мова самого школяра; це значить, що зразок 

не повинен сліпо копіюватись, зазубрюватись. Але разом з тим необхідно 

використовувати лексику, мовні звороти, синтаксичні конструкції з тексту, 

що вивчається на уроці. На перший погляд, ці вимоги суперечать одна одній. 

Звідси випливає, що необхідно визначити межу і того, і іншого. Мовні засоби 

засвоюються при читанні, в бесідах, під час аналізу тексту. У результаті такої 

роботи слова і мовні звороти стають для школяра своїми і під час переказу 

він не прагне згадати те чи інше речення з твору, а будує їх сам, прагнучи 

точніше і повніше передати його зміст. Таким чином, підвищується рівень 

самостійності і пізнавальної активності учнів, підвищується творчий елемент 

переказу.Учитель має слідкувати за обов'язковим вживанням тих слів, які 

зустрілись в оповіданні; спостерігає за використанням виразних засобів мови, 

фразеологічних одиниць, слідкує за тим, щоб зберігся стиль зразка.  

У переказі необхідно також дотримуватись послідовності оригіналу, 

причиново-наслідкових залежностей, повинні бути передані основні факти. 

Повнота передачі всього суттєвого – одна із найважливіших вимог до 

переказу. 

У переказі також повинні відображатись почуття школяра, його 

прагнення зацікавити інших. Відомо, що один із основних недоліків переказу 

‒ це його монотонність, сухість. Якщо ж школяр співпереживає разом з 

героями, якщо його почуття зазвучали у переказі, – значить, творчий рівень 

переказу високий.  

Якість переказу в першу чергу залежить від того, як сприйнятий зразок, 

чи справив він на учня певне враження, чи правильно він зрозумів його, чи 

засвоєна мова зразка. У зв’язку з цим доцільно і при читанні, і при аналізі 

спрямовувати школяра на переказ, пропонувати, переказати окремі 

фрагменти. 

При підготовці до переказу доцільно використовувати такі прийоми:  



 підготовка школяра до певного виду переказу;  

 бесіда – аналіз змісту, різні види роботи над мовою, виділення тих слів, 

зворотів, речень, які необхідно буде використати у переказі;  

 робота над виразним читанням з метою переносу виразності на 
переказ;  

 логічне та композиційне членування тексту; виділення частин, 

придумування заголовків до них, складання плану тексту;  

 переказ фрагментів;  

 зв’язок з життєвими ситуаціями, власним життєвим досвідом.  
Отже, для того, щоб перекази дітей відповідали вимогам, що висувають 

до них, необхідно їх систематично навчати цьому. Найчастіше на початковій 

стадії навчання використовується детальний чи близький до тексту переказ 

на тільки через те, що він простіший від інших, але й завдяки іншим якостям. 

Насамперед він є засобом закріплення в дитячій пам’яті змісту прочитаного в 

усіх його деталях і зв’язках та засобом засвоєння логіки зразка і його мовних 

засобів. Але не кожен текст слід переказувати близько до зразка. Невеликі за 

обсягом твори не рекомендується так переказувати, так як діти 

запам’ятовують їх.  

Починати навчання детальному переказу слід з розповідного тексту, де 

є сюжет, потім діти вчаться включати в нього елементи опису предметів, 

елементи міркування. Переказ буде цікавим лише в тому випадку, якщо 

самому школяреві цікаво переказувати, коли його слухає весь клас, а не лише 

учитель. 

Певну роль у цьому виді переказу відіграють запитання. Але не слід 

забувати, що питання по змісту знижують рівень самостійності школярів. 

Самостійним вважається такий переказ, який спирається не на серію 

запитань за змістом, а на цілісне сприйняття твору, на знання його 

композиції, внутрішніх логічних зв’язків.  

Необхідно враховувати також недоліки детального переказу: це 

невміння почати; неповнота передачі заключних частин тексту; збіднення 

мови. Можуть зустрічатись і інші помилки: порушення послідовності, 

нерозуміння зв’язків, сюжету.  

Полегшує логіку переказу поділ тексту на частини, складання плану та 

переказ окремих частин. Допоміжну роль у цьому плані виконує вибірковий 

переказ. Переказати вибірково – це значить вибрати з тексту ту частину, що 

відповідає вузькому запитанню, наприклад, переказати тільки опис 

зовнішності персонажа, переказати тільки сцену зустрічі двох персонажів, 

переказати лише опис природи тощо.  

Види вибіркового переказу:  

 Переказ окремого епізоду, окремої сцени чи картини за запитанням 

учителя.  

 Переказ епізоду, сцени, уривка за картиною, за ілюстрацією.  

 Переказ уривків, взятих із різних частин тексту за заданою темою. 
Стислий переказ. Переказати стисло набагато важче, ніж детально, 



тому такий вид переказу доцільно застосовувати у 3-4 класах. Для стислого 

переказу школяр повинен вибрати з тексті основний зміст, передати його 

зв’язно, послідовно, без пропусків, відкидаючи другорядне.  

Навчати стислому переказу на основі тих текстів, які для аналізу на 

уроці діляться на частини, з наступним складанням плану. У цьому випадку з 

кожної частини виділяється речення, одне чи декілька, яке несе логічне 

навантаження. Слід відзначити, що надмірне захоплення цим видом переказу 

може призвести до сухості мови, відучити дітей від використання художніх 

деталей. Використання на уроках лише детальних та стислих переказів 

сприяє формуванню особистості, як правило, творчо інертної, не здатної до 

злету фантазії, а звідси й моральну духовну убогість, приземленість 

помислів.  

Але ж сьогодні ми говоримо про пріоритет саме духовних, творчих і 

емоційно-ціннісних завдань освіти. Значні можливості для розв’язання 

поставлених проблем закладено в матеріалах підручників «Читанка» для 2-4 

класів. Але, використовуючи тексти підручників, окрім виконання вказаного 

в підручнику обсягу роботи до певного уроку, вчитель повинен добирати ще 

й додаткові, що сприяють засвоєнню не лише відомостей про текст, але й 

здатних розвивати творчий потенціал молодшого школяра.  

Після опрацювання й аналізу текстів будь-яких жанрів ми пропонуємо 

якнайчастіше, якщо дозволяє зміст та структура тексту, використовувати 

різноманітні види творчих робіт.  

Творчий переказ. Його основна мета полягає в тому, що прочитане 

оповідання передається або ж із зміною обставин чи форми розповіді або 

потребує доповнити його новими епізодами. У зв’язку з цим можна 

пропонувати такі види творчого переказу: переказ від першої особи, переказ 

від імені одного з персонажів, зміна кінцівки тексту чи його структури. 

Переказ від імені першої особи вимагає не тільки граматичних змін, але 

й значної перебудови змісту. Окрім того, коли дитина переказує від власного 

імені, вона додає свої емоції, жести, інші засоби виразності мовлення.  

Переказ від імені одного з персонажів – ще складніший вид творчої 

роботи. Адже крім вище названого, учень, перевтілюється в того чи іншого 

героя, від імені якого ведеться розповідь.  

На більш високому рівні школярі можуть доповнити і авторський 

текст. Такий вид переказу особливо подобається дітям, адже є можливість 

проілюструвати свої акторські здібності. Та, на жаль, у шкільній практиці він 

використовується вкрай мало. Зміна кінцівки тексту чи інші творчі 

доповнення до тексту розвивають в учнів фантазію, уяву, створюють 

можливості для виявлення власних літературних здібностей. Але творчі 

доповнення до тексту можуть бути правильно зроблені лише у тому випадку, 

коли школярі добре усвідомили текст, запам’ятали всі обставини, за яких 

відбувається дія. 

Доповнення можуть бути найрізноманітнішими. Переказуючи, 

наприклад, оповідання В. Осеєва«Сім’я у нас одна», діти можуть розповісти 

про власну сім’ю. Дітей особливо приваблюють такі доповнення, у яких 



«проектується» доля героїв. Не завжди їм легко це зробити, але припущення 

школярів завжди відображають їх власну життєву позицію. Доповнювати 

прочитаний текст можна співставленнями з фактами, аналогічно описаними, 

але взятими з життя чи інших джерел, а також вираженням свого ставлення 

до того, про що розповідається. 

 Для підвищення емоційного рівня сприймання художнього тексту, для 

розвитку уяви використовується також словесне малювання, або 

ілюстрування, яке проводиться за запитаннями чи завданнями типу: «Як ви 

уявляєте героя, певні картини чи явища?» Усний опис тієї картини, яку 

уявляє учень, і яку зміг би намалювати, якби був художником, розрахований 

насамперед на розвиток уяви, фантазії, яка переносить дійових осіб 

оповідання в ті чи інші обставини. При цьому також залучаться власна 

емоційна пам’ять. Окрім того, учні мають можливість порівняти всі образи з 

образами, створеними письменниками.  

Ілюстрування тексту допомагає школярам усвідомити зв’язок двох 

видів мистецтва ‒ живопису та літератури. Добираючи картини художників, 

чи створюючи власні, вони бачать, як за допомогою слова чи фарби можна 

розповісти про явище або предмет навколишньої дійсності.  

Варіантом словесного малювання є екранізація. У шкільній практиці 

вона використовується рідко, але досвід показує, що це одне з 

найулюбленіших занять дітей. Адже всі вони люблять фільми, а взяти самим 

участь у їх створенні – то неперевершена насолода. Учням пропонується 

словесно намалювати ряд кадрів, уявляючи, що все це відбувається на екрані. 

Крім того, вони самі обирають однокласників на ту чи іншу роль. Тут також 

створюються можливості для відтворення власних авторських здібностей. 

Один учень, ведучий, називає кадри, тобто, уявні картин, що відповідають 

послідовності подій, описаних у творі. Інші персонажі намагаються їх 

відтворити, виявляючи при цьому свої акторські здібності, перевтілюючись у 

своїх героїв,їхні слова мають відповідати змісту тексту.  

Покажемо на прикладі, як можна екранізувати оповідання В 

Сухомлинського «П’ять дубків» (2 клас).  

Кадр перший. Голос за кадром. Два першокласники, Дмитрик і 

Сергійко пішли з учителем до лісу. (Діти разом з учителем ідуть).  

Кадр другий. Голос за кадром. Учитель викопав по три маленьких 

дубочки і сказав (Учитель робить вигляд, що копає, а далі говорить): 

«Віднесіть їх додому і посадіть коло хати».  

Кадр третій. Голос за кадром. Приніс Дмитрик дубки, викопав ямку, 

посадив дубок. Потім глянув на інший і здалося йому, що корінці у нього 

дуже кволі. (Дмитрик все це відтворює).  

Кадр четвертий. Голос за кадром. Викинув він дубок на вулицю. Потім 

подивився на третій, і знову йому здалося, що гілочки у нього слабенькі. Він 

викинув і третій дубок. (Дмитрик розглядає гілочки і по одній викидає їх, 

проявляючи при цьому власні емоції).  

Кадр п’ятий. Голос за кадром. А Сергійко прийшовши додому, відразу, 

не розглядаючи, посадив усі гри дубки. (Сергійко копає ямки, обережно бере 



дубки і садить їх у землю, робить вигляд, що поливає).  

Кадр шостий. Голос за кадром. Потім Сергійко вийшов на вулицю, 

побачив два дубки, що лежали у канаві. Потім взяв їх і посадив, поруч із 

своїми трьома дубками. (Сергійко розглядає дубки, знову обережно бере їх, 

викопує ще дві ямки і саджає їх).  

Кадр сьомий. Голос за кадром. Поливає Сергійко свої дубки, бо знає, 

що деревця потрібна волога. А Дмитрик забув про свій дубок. (Діти 

відтворюють те, про що говорить диктор).  

І нарешті, однією із складних, але цікавих форм творчої перебудови 

тексту є інсценізація. Інсценізувати рекомендується тексти, в яких є діалог, 

тоді його зміст легко відтворити. Переходом від звичайного читання до 

інсценування слугує читання в особах, яке також проводиться після аналізу 

тексту, де вже відшліфовані репліки кожного з персонажів.  

Учитель початкової школи має враховувати і ту обставину, що 

практично всі види роботи повинні бути виконані на уроці, так як діти, 

особливо весною і восени більше зайняті допомогою батькам на городі чи в 

полі. Також не всі батьки через свою зайнятість не можуть приділяти 

належної допомоги у виконанні домашніх завдань. Тому домашні завдання 

слід практикувати такі, які не вимагають багато часу і які можна підготувати, 

виконуючи певну роботу по господарству. Вони мають розвивати 

спостережливість, допитливість, зацікавленість та самостійність. Наприклад, 

вивчаючи твори, про тварин, слід практикувати такі завдання: 

поспостерігайте за домашніми тваринами, як вони себе поводять, що люблять 

їсти, як показують свою радість чи незадоволення, як реагують на вас чи на 

ваших батьків; які рослини ростуть у вашому саду, на городі? Розпитайте у 

своїх батьків про вашу родину, близьких родичів, чим вони люблять 

займатись, у чому досягли майстерності? Дізнайтесь у своїх бабусь чи дідусів 

про історичне минуле нашого народу, про цікаві події, які їм довелось 

пережити, у яких брали участь самі. Знайдіть серед своїх родичів чи сусідів 

людей, що займаються якимись ремеслами, гарно співають, вишивають, 

малюють, поспілкуйтесь з ними. Такі завдання діти будуть виконувати із 

задоволенням. А крім того, вони матимуть певний виховний вплив.  

  



Тема 2. Урок позакласного читання в початкових класах – основна форма 

керівництва самостійним дитячим читанням 

Сучасне позакласне читання – складова частина навчального 

предмета читання й розвитку мовлення. Його мета – забезпечити педагогічне 

керівництво самостійним читанням учнів. Позакласне читання учнів 

покликане формуватиоснови читацької самостійності:  

а) орієнтуватись у книжковому світі, добирати для читання високо 
художні твори відповідно до літературних уподобань, інтересів;  

б) повноцінно сприймати твір, грамотно працювати з його текстом 
(правильно, швидко, виразно, свідомо читати);  

в) осмислювати й відтворювати зміст прочитаних творів, висловлювати 
своє ставлення до прочитаного, тобто формувати здатність самостійно 

засвоювати з прочитаного те найкраще і найцінніше, що виробило людство 

впродовж століть. 

Завдання позакласного читання:  

 ознайомити учнів початкової школи з дитячою літературою, що 
входить у коло читання молодших школярів, у всій її різноманітності;  

 формувати в них інтерес до книги, до самостійного читання;  

 розвивати уміння повноцінно сприймати літературні твори, навчати 
осмислювати й відтворювати зміст, висловлювати своє ставлення до 

прочитаного;  

 формувати елементарні морально-естетичні уявлення. 

Самостійне читання, тобто добровільне, індивідуальне, – це читання 

учнів без безпосередньої допомоги вчителя чи бібліотекаря, батьків, друзів, 

звернення до кола доступних книг. 

У роботі з книгою важливим є поєднання таких трьох аспектів: 

розширення читацького кругозору (постійно дізнаватися про нові книги); 

розуміння й виконання правил користування книгами; вдосконалення 

самостійної читацької діяльності, швидкості й точності орієнтування в 

доступному колі читання. 

Форми керівництва позакласним читанням різноманітні. Це –уроки 

позакласного читання, індивідуальна робота з окремими учнями або групами 

учнів, масова позакласна робота учнів у зв'язку з читанням (підготовка 

ранків, вікторин, конкурсів на краще читання творів, інсценізацій книжок, 

книжкових виставок); пропаганда читання у сім'ях учнів. 

Урок позакласного читання як основна форма керівництва самостійним 

дитячим читанням виділяється з числа навчальних годин, відведених на 

читання, включається в розклад, облікується в класному журналі. 

Між уроками позакласного читання учитель щотижня здійснює 

контроль та надає допомогу учням у самостійному читанні через ведення 

читацьких щоденників, індивідуальних бесід тощо. 

Формування читацької самостійності учнів здійснюється на уроках 

позакласного читання за такими етапами:підготовчий, початковий і 

основний. 



Структура уроку позакласного читання на підготовчому етапі:  

 Бесіда, що передує читанню вчителя і готує дітей до сприймання твору 
(2–3хв).  

 Виразне читання й перечитування вчителем твору (3–7 хв).  

 Колективне відтворення прослуханого, роздуми над прочитаним (4–
5хв).  

 Перегляд книги для відшуковування певного твору (4–5хв).  

 Рекомендації щодо самостійної роботи з книгою вдома, у класі, в 
позаурочний час (2–3хв). 

Методичні рекомендації: 

До 1-го етапу уроку. Спрямування бесіди на формування бібліотечно-

бібліографічних понять; налаштовування на сприймання книги. 

На 2-ому етапі уроку важливим є зразкове, виразне читання вчителя, 

яке потребує від нього серйозної підготовки. 

Особливістю 3-го етапу уроку є те, що використовуються лише активні, 

творчо-пошукові методи опрацювання: інсценізація, літературні ігри, хорова 

декламація, заучування напам'ять рядків віршів, діалогів, відгадування 

загадок, вільні висловлювання щодо прочитаного, словесне і графічне 

малювання та ін. 

На 4-ому етапі уроку учні під керівництвом учителя звертають увагу на 

назву книги, ілюстрації; складають речення з опорою на ілюстрації, 

зіставляють зміст малюнків із текстом. 

На 5-му етапі зосереджуємося на класній виставці книг, рекомендуємо 

їх вибір. 

Організація позакласного читання на початковому етапі:  

 учні повинні мати уявлення про книжкову виставку, книжковий плакат; 

 знати назви дитячих книжок, творів, з якими неодноразово 

зустрічалися впродовж року, заголовок книги, прізвище автора, основні 

правила користування книгою, бібліотечним фондом;  

 вміти розрізняти прочитаний твір за жанровими ознаками, пізнавати 
сюжет знайомої книжки за ілюстрацією;  

 правильно називати декілька книжок, які найбільше сподобалися;  

 оцінювати за допомогою вчителя вчинок героя, спираючись на текст і 
власний досвід, самостійно прочитувати запропонований учителем твір (на 

кінець навчального року). 

Структура уроку позакласного читання на початковому етапі:  

 Робота з книжковою виставкою (до 5-ти хв). 

 Читання учителем художнього твору вголос (7 хв).  

 Бесіда-роздуми над прочитаним (5 хв).  

 Самостійне знайомство з новою книгою.  

 Читання учнями названого вчителем твору мовчки (10–12хв.; 4-ий і 5-

ий етапи разом).  

 Виявлення й оцінка якості самостійного читання-розгляду книги (7–

10хв).  



 Рекомендації до позаурочної роботи з книгою (1–2хв). 

На 1-му етапі уроку вирішуються завдання на орієнтування в книгах: 

визначення змісту книги за зовнішніми прикметами; визначення теми за 

заголовками; розпізнавання одного й того ж твору в різних виданнях; 

формування вміння з багатьох книг вибрати одну на певну тему. 

Особливістю 2-го етапу є те, що учитель читає твір із книги, яка є серед 

інших на книжковій виставці і на сприймання якої діти вже зорієнтувались 

методом розгляду-читання на першому етапі. 

4-ий та 5-ий етапи проходять як органічне ціле. Завдання вчителя – 

спрямувати роботу так, щоб учні самостійно налаштовувались на читання 

нової книги, не відволікались під час читання, вдумувались у її зміст. 

Метою 6-го етапу є перевірка готовності учнів до самостійного читання 

вголос. 

До 7-ого етапу. Недоцільно давати дітям списки рекомендованої 

літератури на канікули, а тим більше змушувати їх до самостійного читання 

книг. Проте дорослим варто потурбуватися, щоб на канікулах у дитини були 

цікаві книги. 

Організація позакласного читання на основному етапі. У 2-ому (3-ому) 

класі вчитель основну увагу зосереджує на формуванні в учнів уміння 

добирати книжки для самостійного читання відповідно до можливостей. 

Важливою умовою в цій роботі є систематична, керована учителем, власна 

діяльність школярів з книгою і серед книг на уроках, в позаурочний час. 

Основні вимоги до знань і вмінь учнів: учні повинні мати уявлення про 

науково-художню та довідкову літературу, про жанрове і тематичне 

багатство бібліотечних фондів; знати принципи розміщення книг на 

бібліотечних стелажах в умовах вільного доступу, назви декількох дитячих 

журналів і газет, їх читацьке спрямування, засоби знайомства з ними, 

відмінні ознаки та особливості періодичних видань порівняно з іншими 

друкованими, структурні елементи книжки та їх призначення. 

У 3-ому (4-ому) класі продовжується робота по удосконаленню 

підготовки учнів до самостійного вибору читання книжок. На основі всіх 

набутих у попередніх класах знань, умінь і навичок в учнів формуються 

читацькі інтереси. 

Основні вимоги до знань і вмінь учнів такі: знати зміст понять каталог, 

каталожні роздільники, каталожна карточка, науково-художня книжка, 

довідкова література, рекомендаційний покажчик, кращі твори для дітей на 

певну тему для дитячого читання, важливі характерні ознаки довідкової 

літератури, прийоми вибору книжок у бібліотеці для читання на задану 

тему; вміти визначати орієнтовний зміст незнайомої книжки за основними її 

елементами, висловлюватися на тему: «Чим і чому цікавий цей твір?», 

самостійно осмислювати зміст прочитаних книжок, брати участь у 

колективному обговоренні питання, поставленого учителем, уважно і 

зацікавлено слухати товариша і доповнювати його відповідь. 

Структура уроку позакласного читання на основному етапі: 



 Робота з прочитаними книгами до уроку. Розширення і впорядкування 
читацького кругозору учнів за рахунок колективного досвіду (10 хв). 

 Бесіда про героїв книг та їх авторів (25 хв). 

 Доповнення, уточнення читацького досвіду дітей учителем (7 хв).  

 Завдання додому (3 хв). 

На 1-ому етапі уроку учитель перевіряє самостійну читацьку діяльність 

учнів. Можливі такі види контролю: почергове називання прочитаної книги, 

переказ її короткого змісту, аналіз виставки книг тощо. 

На 2-му етапі вчитель має забезпечити участь кожного учня в 

обговоренні таких питання, які б спонукали дітей шукати відповіді в 

прочитаних книгах. Найважливіші форми роботи: фронтальна бесіда, 

індивідуальні звіти, групові виступи, бібліотечно-бібліографічні діалоги, 

читацький залік, картки тихого опитування.  

Форми відповідей учнів: вибіркове читання, короткий переказ окремих 

епізодів, читання віршів напам’ять, читання діалогів в особах, складання 

плану, підбір і об’єднання матеріалу на одну тему з різних літературних 

джерел. 

Особливістю 3-го етапу є слово вчителя. Його мета – сприяти 

формуванню читацького становлення школярів. Учитель у своєму монолозі 

доповнює, уточнює літературний досвід учнів, коригує дитячі судження, 

розширює кругозір учнів новими літературними іменами, назвами книг тощо. 

Специфікою 4-го етапу є те, що під час оголошення теми наступного 

уроку вчитель спрямовує увагу учнів на зміст майбутньої читацької 

діяльності, враховуючи читацькі можливості; з’ясовує, чим збагатить учнів 

нова тема, готує і обговорює з дітьми рекомендаційний плакат. 

Читацька самостійність у 3-4 класах реалізується у таких видах 

діяльності: 

1. Усвідомлення теми, мети читання без сторонньої допомоги і з огляду 
на власні потреби (для душі, в цілях самоосвіти).  

2. Кваліфікований перегляд книг (уміння працювати з книгою).  
3. Осмислене самостійне читання вибраної книги (з науково-пізнавальної 

– цікаві факти, логічні докази; із художньої літератури – яскраві образи, 

картини). 

Доцільним є проведення варіативних уроків позакласного читання, а 

саме: урок – звіт, урок – зустріч, урок – ранок художнього читання, урок – 

семінар, урок вільного читання, урок – КВК, усний журнал, контрольно– 

підсумковий урок. 

 

 

 

 

 


