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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі (українська мова, літературне читання)»  полягає у формування 

професійної компетенції майбутнього вчителя початкових класів, зокрема, озброєння  

студентів  знаннями  теорії та методики навчання мовно-літературної освітньої галузі 

(українська мова, літературне читання) , оволодіння уміннями і навичками, необхідними для 

здійснення педагогічної діяльності в умовах Нової української школи, сприяння розвитку 

професійної самостійності студентів, умотивованості до творчої професійно-педагогічної 

діяльності. 

Завдання: 

 підготувати майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності в умовах 

реформування сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти в Україні; 

 забезпечити засвоєння студентами системи теоретичних знань і професійних умінь, які 

допоможуть їм формувати в учнів мовну і мовленнєву компетенції, виховувати свідомих 

громадян України; 

 навчати студентів співвідносити теоретичні знання з практичним потребами сучасної 

школи, втілювати нові методичні ідеї в практику вивчення рідної словесності; 

 розвивати у студентів пізнавальні інтереси, прагнення до вдосконалення своєї 

професійної підготовки, уміння працювати з навчально-методичною літературою; 

 формувати в майбутніх учителів дослідницькі навички, розвивати вміння 

проводити самостійні наукові пошуки й експериментальні дослідження. 

знати : 

– теорію та методику навчання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова, 

літературне читання). 

– структуру курсу, завдання кожного розділу,  наукові основи методики української мови 

та літературного читання,  їх зв’язки з іншими науками; 

– Державний стандарт початкової загальної освіти мовно-літературної освітньої галузі 

(українська мова, літературне читання), зокрема, зміст програми з української мови, 

літературного читання та державні вимоги до рівня мовного розвитку учнів; 

– психофізіологічні  особливості учнів молодшого шкільного віку; 

– зміст, структуру і методику уроків української  мови та літературного читання різних 

типів та сучасні вимоги до них; 

– структуру підручників та особливості їх побудови за різними авторами для початкової 

школи; 

– форми організації освітнього процесу з української мови та літературного читання у 

початковій школі, класифікацію типів уроків; 

– основні методи, прийоми та дидактичні засоби навчання української мови та 

літературного читання; 

– інноваційні технології навчання української  мови та літературного читання у початковій 

школі; 
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– норми оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. 

вміти: 

– визначати навчальну, виховну, розвивальну мету уроків та позаурочних занять з 

української мови та літературного читання, оптимально досягати її у процесі навчання; 

– враховувати  психофізіологічні  особливості учнів молодшого шкільного віку  в процесі 

навчання української мови та літературного читання; 

– моделювати уроки української  мови та літературного читання, проводити їх на основі 

сучасних інноваційних технологій, здійснювати аналіз та самоаналіз проведених уроків, 

чи їх фрагментів; 

– застосовувати нетрадиційні підходи до навчання української мови та літературного 

читання учнів початкових класів з урахуванням їх вікових особливостей; 

– аналізувати основний зміст навчання і методичний апарат до нього, закладений у 

підручниках «Буквар», «Українська мова» «Літературне читання» для початкових класів, 

володіти прийомами розкриття мовних понять;  

– добирати вправи та завдання для розвитку творчих здібностей та нахилів учнів під час 

навчальних занять та в позакласній діяльності; 

– оцінювати результати діяльності молодших школярів відповідно до сучасних критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів; 

– удосконалювати професійну компетентність на основі оволодіння здобутками сучасної 

педагогічної науки та лінгводидактики, передового педагогічного досвіду, зокрема 

вчителів-практиків Нової української школи. 

 

Структура начальної дисципліни (теми занять) 

Т
и

ж
д

ен
ь  

Назва теми 

к
-т

ь
 г

о
д

.  

Теми СРС 

1 Тема 1. Методика 

навчання мовно-

літературної освітньої 

галузі (українська мова, 

літературне читання) як 

педагогічна наука. 

4 Охарактеризувати Державні стандарти (авторів: 

Р.Шияна, О.Савченко) з точки зору мовно-

літературної освітньої галузі (українська мова, 

літературне читання). 

Підготувати кейс-завдання щодо аналізу сучасної 

освітньої реформи НУШ та особливостей 

вивчення мовно-літературної освітньої галузі 

(українська мова, літературне читання). 

2 Тема 2.  Діяльнісний та 

компетентнісний підходи  

до навчання мовно-

літературної освітньої 

галузі (українська мова, 

літературне читання) 

4 Розробити фрагменти уроків з урахуванням 

сутності, структури, принципів та особливостей 

здійснення діяльнісного та компетентнісного 

підходів у навчанні мовно-літературної освітньої 

галузі (українська мова, літературне читання). 
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Тема 3. Науково-

практичні основи та 

особливості навчання 

навчання грамоти 

першокласників у руслі 

вимог НУШ 

4 Підготуватися до панельної дискусії з пролеми 

«Науково-практичні основи та особливості 

навчання навчання грамоти першокласників у 

руслі вимог НУШ» 

 

4 

Тема 4. Особливості 

сучасного звукового 

аналітико-синтетичного 

методу навчання грамоти 

в добукварний і 

4 Скласти словничок термінів та понять до даної 

теми. 

Підібрати дидактичні ігри та словниково-логічні 

вправи до кожної літери (оформити матеріал у 

«Методичну скриньку»). 
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букварний період.  

5 Тема 5. Післябукварний 

період навчання грамоти. 

Методика навчання 

письма. Інтеграційні 

процеси під час навчання 

грамоти.   

4 Дібрати різні види словниково-логічних вправ для 

збагачення словникового запасу учнів. 

Скласти список періодичних дитячих видань, 

ілюстрованих дитячих книжок на допомогу вчителю 

початкової школи у післябукварний період 

навчання грамоти. 

6 Тема 6. Нові теоретико-

методичні підходи до 

методики навчання 

молодших школярів 

мовної теорії. 

4 Здійснити аналіз  підручників з української мови за 

різними авторами.  

7 Тема 7. Теоретико-

методологічні засади 

особистісно-

орієнтованого навчання 

української мови у Новій 

українській школі. 

4 Скласти таблицю «Типи уроків з української мови у 

початковій школі та їх структура». 

На допомогу вчителю початкових класів розробити 

правила підготовки до уроку з української мови. 

 

 Тема 8.  

Методика формування в 

учнів початкових класів 

уявлень про мову і 

мовлення, текст, 

словосполучення та 

речення. 

4 Підібрати лінгвістичні казки до уроків української 

мови (тема і клас за власним вибором). 

Проаналізувати  урок з української мови (клас і тема 

за власним вибором), вміщеного у методичній 

літературі. 

 Тема 9.  Навчання основ 

фонетики, графіки , 

орфографії, морфемної 

будови. 

4 Законспектувати програмні вимоги щодо вивчення 

морфемної будови слова. 

Виготовити демонстраційні картки-моделі 

морфемних частин слова. 

Скласти план-конспект уроку з елементами 

морфемного розбору (повного та часткового). 

 Тема 10.  

Методика вивчення 

основних і допоміжних 

частин мови. 

 

4 Скласти лінгвістичну казку про частини мови. 

Добрати диференційовані завдання і вправи до 

вивчення основних та допоміжних частин мов. 

Розробити урок вивчення частини мови (тема за 

вибором) і виготовити до нього наочність. 

 Тема 11. Методика 

класного читання. Типи 

уроків літературного 

читання та їх структура. 

4 Законспектувати компетентності учнів початкової 

школи  на кінець кожного навчального року. 

Розробити фрагменту уроку вивчення нового твору 

(твір та клас за вибором студента); 

 

 Тема 12.   Основні етапи 

процесу роботи над 

художнім твором. 

4 Скласти план-конспект уроку читання (тема та тип 

уроку за вибором студента). 

8 Тема 13.  Формування 

навичок якісного читання 

4 Розробити методичні рекомендацій щодо 

попередження типових помилок під час читання. 

Змоделювати систему вправ для перевірки 

свідомості мовчазного читання, вироблення темпу 

читання, удосконалення правильності читання; 

 Тема 14. 
Особливості вивчення 

4 Скласти алгоритм (послідовності дій) підготовки 

вчителя до уроку вивчення нового матеріалу при 
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творів різних знайомстві твору (жанр за вибором студента). 

Визначте триєдину мету до уроку читання (тема і 

тип уроку за вибором студента). 

 Тема 15. 
Уроки позакласного 

читання, 

завдання й організація їх. 

Форми 

керівництва позакласним 

читанням. Етапи 

формування читацької 

самостійності 

школярів. 

4 Скласти план-конспект уроку позакласного 

читання (тема та тип уроку за вибором студента), з 

включення ряду вправ, що сприяли б розвитку 

творчості учнів. 

 

Рекомендована література 

Основна 

1. Коваль Г.П., Деркач Н.І. та ін. Методика викладання української мови: наук.-метод. 

посібник. – Рівне, 2002. 

2. Кодлюк Я.П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті: Підручник для 

магістрантів та студентів пед. факультетів. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час», 

2006. 

3. Мельничайко В.Я., Пентилюк М.І., Рожило Л.П. Удосконалення  змісту і методів 

навчання української мови: Навчально-методичний посібник. – К.: Рад. шк., 1982. 

4. Мельничайко О.І. Українська мова. Вивчення елементів синтаксису в початкових класах: 

Методичний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006.  

5. Методика викладання української мови /  за редакцією Дорошенка С.І. – К.: Вища школа, 

1992.– 398 с. 

6. Методика викладання української мови: Навчально-методичний посібник / Коваль Г.П., 

Деркач Н.І., Наумчук М.М. – Тернопіль, 2008. 

7. Методика навчання української мови: навчально-методичний  посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010.  – 364с. 

8. Наумчук М.М. Сучасний урок української мови в початковій школі. (Методика і 

технологія навчання). – Тернопіль: Астон, 2005. – 352 с. 

9. Наумчук М.М., Лушпинська Л.П. Словник-довідник основних термінів і понять з 

методики української мови. – Тернопіль: Астон, 2003. 

10. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти: підручн. – К.: Грамота, 2012. –    504 с.  

Додаткова 

1. Деркач Н. Навчання грамоти. Навчально-методичний посібник для студентів, учителів. – 

Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – 112 с. 

2. Захарійчук М.Д., Науменко В.О. Книжка для вчителя: Методика роботи за «Букварем» 

(методичний посібник) / М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко – К., 2012. – 240с. 

3. Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах 

(психологічні та педагогічні аспекти): навчально-методичний посібник для студентів 

педагогічного факультету, керівництво до педагогічної практики / Коваль Г.П., Павелків 

Г.В, Деркач Н.І. та ін. – Рівне, 2003. 

4. Каніщенко А. П. Вчимо дітей писати твори. Навч.-метод.посібник. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2009. 

5. Каніщенко А. П. Робота над текстом у початкових класах: навч.-метод. посібник. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. 

6. Каніщенко А. П., Дорош Г.О. Вивчення прислівника у початкових та середніх класах. – 

Навч.метод. посібник. – К.: Промінь, 2010. 
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7. Каніщенко А. П., Розвиток зв’язного мовлення першокласників. Методичні рекомендації 

для студентів та учителів. – К.: МОН України, 1991. 

8. Карнаух П. Цікавинки на уроках навчання грамоти. – Тернопіль: Підручники і посібники, 

2002. 

9. Коваль Г. Звуко-буквений аналіз на уроках української мови в початкових класах. 

Спецкурс з методики викладання української мови. Навчально-методичний посібник для 

студентів педагогічного факультету. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. 

10. Сучасна українська мова: підручник / за ред. О. Д. Пономарева. –     4-те вид. – К.: Либідь, 

2008. – С.31-36. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

 

 

Іспит 
Сум

а 

Змістовий модуль 

 №1 

Змістовий 

модуль № 2 

 

Змістовий модуль  

№ 3 

 

Т 

1. 

 

Т.

2 

 

Т.

3 

 

Т.4 

 

Т.

5. 

 

Т

.1 

 

Т

.

2 

 

Т

3 

Т

4 

 

Т.

5. 

 

Т.

1 

 

Т 

2. 

 

Т.3

. 

Т .4. 

 
Т

.

5 

М.1.=

5 

М.2=

5 

М.3=

5 

40 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3    

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) Пояснення за 

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

 

 

Незадовільно 

 

FX (35-49) 

(незадовільно) 

з можливістю повторного 

складання 

 

F (1-34) 

(незадовільно) 

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання мовно-

літературної освітньої галузі (українська мова, літературне читання)»  

використовуються наступні методи контролю навчальних досягнень студентів: 

 

 усні індивідуальні відповіді студентів; 

  виконання тестових завдань з метою перевірки рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами;  

  моделювання фрагментів уроків та планів-конспектів; 

  виконання студентами самостійних дослідницьких завдань;  
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  виконання модульної контрольної роботи (тестування);  

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

 

 

А5 (відмінно)  Студент має глибокі знання з лінгводидактики, методики 

навчання української мови в початковій школі, орієнтується в 

основних документах, пов’язаних з Державним стандартом 

початкової загальної мовної освіти, навчальних програмах, 

підручниках. Уміє аналізувати державні документи, пов’язані 

з лінгводидактикою, застосовувати набуті знання на практиці 

(в конспектах уроків, виборі адекватних темі методів та 

засобів навчання української мови в початковій школі), 

володіє навичками професійного мовлення. Студент уміє 

працювати з методичною літературою, реферувати 

опрацьований матеріал та обговорювати його.  

Правильно вирішує усі тестові завдання. 

 

В4 (добре)  Студент має ґрунтовні знання теоретичного матеріалу, добре 

орієнтується у змісті, структурі української мови в 

початкових класах, володіє практичними навичками 

складання плану-конспекту уроку з української мови, але 

допускає незначні неточності у визначенні 

лінгводидактичного апарату. 

Правильно вирішує переважну більшість тестових завдань. 

 

С4 (добре)  Студент знає програмовий матеріал, виявляє уміння 

організовувати навчальний процес з української мови у 

початковій школі, орієнтується у змісті й структурі уроків, 

однак йому бракує практичних умінь і навичок. 

Правильно вирішує більшість тестових завдань. 

 

Е3 (задовільно)   Студент орієнтується у змісті і структурі курсу, але 

з’ясувати детально сутність певного явище не може. Йому не 

вистачає умінь і навичок аналізувати навчально-виховний 

процес з української мови в початковій школі. 

Правильно вирішує половину тестових завдань. 

 

F Х (незадовільно 

з можливістю  

повторного  

складання )  

 

Студент має досить приблизні знання матеріалу курсу. 

Не володіє фаховою термінологією, у нього відсутні 

практичні уміння й навички. 

Правильно вирішує окремі тестові завдання. 

 

F (незадовільно з 

обов’язковим 

повторенням вивченого 

курсу)  

 

Студент не володіє знаннями, уміннями й навичками, 

визначеними програмою курсу, не виконував навчальних 

завдань з аудиторної та поза аудиторної роботи. 

Тестові завдання не вирішує. 

 

 

 


