
Практичне № 4
Тема. Аналіз програм і підручників з української мови в початковій школі

План самостійної роботи
1. Опрацювати лекційний матеріал (теми 1-2).
2.  Проаналізувати  Державний  стандарт  початкової  освіти:  ключові

компетентності, мовно-літературну освітню галузь.
3. Проаналізувати навчальні програми:

— оновлену навчальну програму української  мови для 1-4 класів
(пояснювальна записка);

—  типову  освітню  програму  розроблену  під  керівництвом  О.
Савченко (пояснювальна записка мовно-літературної освітньої галузі українська
мова і літературне читання);

—   типову  освітню  програму  розроблену  під  керівництвом  Р.  Шияна
(пояснювальна записка мовно-літературної  освітньої  галузі  українська мова і
літературне читання).

4.  Проаналізувати  Букварі  (авт.  М.С.Вашуленко,  А.В.  Вашуленко,  авт.
І.О.Большакова,  М.С.  Пристінська),  підручники  українська  мова  (авт.
М.С.Вашуленко,  С.Г.  Дубовик,  О.І.  Мельничайко,  Н.А.Васильківська,
І.О.Большакова, М.С. Пристінська).

Схема аналізу Букваря — [7, с. 86-88].

Необхідні матеріали на занятті: Державний стандарт початкової освіти,
оновлена навчальна програма української мови для 1-4 класів, типова освітня
програма  під  керівництвом  О.  Савченко  (мовно-літературна  освітня  галузь),
типова освітня програма під керівництвом Р. Шияна (мовно-літературна освітня
галузь), буквар, підручники з української мови для 2-4 класів, конспект.

Форма звітності: конспект, усна відповідь.
Література: зазначені  вище нормативні  документи,  розміщені  на  сайті

Міністерства освіти і науки України.
1. Вашуленко М. С. Буквар: підруч. для  1 кл. загальноосвіт. навч. закл.  / М. С.

Вашуленко, О.В. Вашуленко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. - 152 с. : іл.
2. Вашуленко М. С. Українська мова: підруч. для  2  кл. загальноосвіт. навч.

закл. з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик,  / за ред.
М.С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. 

 3.  Вашуленко  М.  С.  Українська  мова  та  читання:  підруч.  для   2   кл.
загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою / М. С. Вашуленко, С. Г.
Дубовик,   / за ред. М.С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2019. - 160
с. : іл.

4. Вашуленко М. С. Українська мова: підруч. для  3 кл. загальноосвіт. навч. закл.
з  навчанням  українською  мовою  /  М.  С.  Вашуленко,  О.І.  Мельничайко,  Н.А.
Васильківська / за ред. М.С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. -
192 с. : іл.



5. Вашуленко М. С. Українська мова: підруч. для  4 кл. загальноосвіт. навч. закл.
з  навчанням  українською  мовою  /  М.  С.  Вашуленко,  С.  Г.  Дубовик  ,  О.І.
Мельничайко / за ред. М.С. Вашуленка. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. -
192 с. : іл.

6. Большакова І. О., Пристінська М. С. Українська мова та читання», 2 клас (у 2-
х частинах) – 2019.

7.  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. – 364с.


