
Методика викладання української мови 
Тип дисципліни:  
обов’язкова 
Семестр: 
 6 - 8 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 200 (кредитів ЄКТС – 7), аудиторні години: лекції – 56, 
практичні – 41, самостійна робота – 103.  
Лектори: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання у початковій школі Луців Світлана Ігорівна, старший викладач 

кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 

Лужецька Леся Богданівна 
Результати навчання:  
 аналізувати основний зміст навчання, закладений у підручниках «Українська мова» і 

«Літературне читання», його методичний апарат; 
 дотримуватися сучасних вимог щодо ефективного проведення уроків мови у початковій 

школі; 
 складати плани-конспекти уроків з української мови та літературного читання; 
 виявляти труднощі в засвоєнні учнями граматичних понять і здійснювати 

індивідуальний підхід; 
 дотримуватися дидактичних і психологічних вимог під час проведення уроків мови і 

літературного читання;  
 формувати читацьку самостійність та інтерес до літератури. 
Спосіб навчання: 
 аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
 Сучасна українська мова; 
 Дитяча література. 

Зміст навчального модуля:  
Розділ 1. Методика навчання української мови як педагогічна наука. Розділ 2. Методика 

навчання грамоти. Розділ 3. Методика розвитку мовлення. Розділ 4. Методика класного і 

позакласного читання. Розділ 5. Методика вивчення фонетики, лексикології, граматики та 

орфографії  
Рекомендована література:  
1.Варзацька Л.О. Рідна мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах: 

Монографія / Л.О. Варзацька. – Кам'янець-Подільський:Абетка, 2004. – 312 с. 
2.Методика викладання української мови / За ред. Дорошенка С.І. – К.: Вища школа, 1992. 

– 396 с. 
3.Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-методичний 

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

Літера ЛТД, 2011. – 364 с. 
4.Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською 

мовою (1-4 класи). – К.: Освіта, 2012. – 390 с. 
5.Савченко О.Я. Методика читання у початкових класах: Посібник для вчителя / О.Я. 

Савченко. – К.: Освіта, 2007. – 332 с. 
Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
 Поточний контроль (60 %): усні відповіді, самостійні роботи. 
 Підсумковий контроль (40 %, екзамен). 

100-бальна шкала оцінювання 
Мова навчання:  
українська 
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 
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