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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань
0101 «Педагогічна освіта» Нормативна

Напрям підготовки 
6.010102 «Початкова освіта»

Модулів – 3 Вчитель початкових класів; 
вчитель іноземної мови в 
початкових класах; 
вихователь в дошкільному 
закладі; асистент вчителя у 
класі з інклюзивним 
навчанням

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 2-й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання  –– 

Семестр

Загальна кількість годин
 180 

3 – 4-й 

Тижневих  годин  для
денної форми навчання:
аудиторних  –  4 (3
семестр; 3 (4 семестр);
самостійної  роботи
студента – 2.

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

бакалавр

Лекції
46 год.

Практичні, семінарські
60 год.

Лабораторні
––

Самостійна робота
74 год.

Індивідуальні завдання: год.
Вид контролю: 

3-й семестр – залік;
4-й семестр – екзамен.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу: забезпечити майбутніх учителів початкових класів знаннями теоретично

обґрунтованих  і практично перевірених шляхів і методів навчання та виховання на уроках
мови  і  читання;  розвинути  в  студентів  уміння  застосовувати  теоретичні  положення  в
практиці  викладання  мови;  прищепити  навички  добору  і  використання  найбільш
раціональних й ефективних методів і прийомів навчання дітей грамоті, читанню, письму;
розкрити принципи з’ясування понять фонетики, граматики, розвитку логічного мислення
й усного та писемного мовлення.

Завдання курсу:
розкрити  зміст і завдання кожного з розділів дисципліни;
охарактеризувати науково обґрунтовані і  підтверджені досвідом принципи,  методи і

прийоми роботи з школярами; 
ознайомити  з  системою  вправ  і  методикою  їх  застосування  при  вивченні  мовних

одиниць;
показати форми підготовки вчителя до організації навчального процесу;
підготувати  майбутніх  учителів  до  педагогічної  діяльності  в  умовах  реформування

сучасної школи, реалізації концепції мовної освіти;

У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції – знати:
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– теоретико-методичні  засади  викладання  методики  навчання  української  мови  у
початковій школі; 

– предмет, завдання та зміст даної дисципліни; 
– основи організації навчального процесу у початковій школі;
У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти

має ґрунтуватися на методологічній основі. Бакалаври спеціальності 6.010102 «Початкова
освіта» повинні володіти не тільки знаннями із зазначених дисциплін, а й професійними
вміннями і навичками – студент повинен вміти.

– раціонально та науково обґрунтовано організовувати самостійну роботу учнів;
– правильно контролювати та оцінювати знання, вміння і навички учнів;
–  раціонально  добирати,  а  при  необхідності  виготовляти  дидактичний  матеріал,

наочність до занять відповідно до їх пізнавальної мети;
– своєчасно й уміло використання ТЗН і засоби мультимедіа для проведення занять з

мовознавчих дисциплін;
–  співвідносити  теоретичні  знання  з  практичними  потребами  сучасної  школи,

втілювати нові методичні ідеї у практику вивчення предмета.

Зміст  курсу методики  навчання  української  мови  з  каліграфією  включає  десять
розділів: методика викладання української мови як педагогічна наука; методика навчання
грамоти; методика опрацювання розділів “Мова і мовлення”, “Текст”; методика вивчення
граматики і лексики; методика вивчення розділу «Речення»,  методика вивчення фонетики,
графіки та орфографії; методика вивчення будови слова, методика вивчення частин мови,
методика  розвитку  усного  і  писемного  мовлення  учнів;  планування  роботи  вчителів  з
української мови.

3. Програма навчальної дисципліни

МОДУЛЬ І
Змістовий Модуль 1

Загальні питання організації навчання з методики….

Методика навчання української мови  з каліграфією як педагогічна наука. Зв'язок
курсу методики з практикою роботи початкової школи, з досвідом кращих учителів. Мета,
особливості і  структура курсу методики мови як навчального предмета.  наукові основи
методики  початкового  навчання  української  мови.  Методологічна  основа  методики
навчання  української  мови.  психолого-педагогічні  основи  початкового  навчання  мови.
Мовознавчі й літературознавчі дані в методиці викладання мови в початковій школі.

Принципи, часткові методи і прийоми методики навчання рідної мови в початкових
класах.

Зміст  навчання  й  обсяг  знань  і  навичок  з  української  мови  в  початкових  класах:
короткий огляд програми і підручників.

Сучасні новітні технології навчання на уроках української мови.
Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення.
Методика  підготовки  до  проведення  науково-пошукової,  дослідницької  діяльності  з

методики навчання української мови в початкових класах. прийоми наукових досліджень у
методиці української  мови як педагогічній науці.  Участь учителів  початкових класів  в
експериментальних дослідженнях, спрямованих на підвищення рівня викладання у світлі
сучасних вимог до початкової школи.

Складання плану науково-пошукової роботи з методики.
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Змістовий Модуль 2 Методика навчання грамоти
Читання і письмо як види мовленнєвої діяльності першокласників. Психологічні

особливості формування початкових навичок читання і письма у першокласників.
Звукова система української мови у взаємозв’язку графічною як лінгвістична основа

методики навчання грамоти.
Короткий огляд історії методів навчання грамоти. Класифікація методів за за мовною

одиницею  (буква,  звук,  склад,  слово),  яка  кладеться  в  основу  навчання  грамоти,  та  за
прийомами роботи (аналіз, синтез): букво складальний синтетичний, складовий синтетичний,
звуковий аналітичний, звуковий синтетичний, звуковий аналітико-синтетичний, метод цілих
слів. Зміст  навчання  й  обсяг  знань  і  навичок  з  української  мови  в  початкових  класах:
короткий огляд програми і підручників.

Періоди та завдання методики навчання грамоти. Основні періоди й етапи навчання
грамоти: добукварний, букварний, післябукварний.

Навчально-виховні  завдання добукварного періоду.  Формування загально навчальних
умінь і навичок. розвиток мовлення, формування в учнів фонетичного слуху; розвиток умінь
здійснювати  мовний  аналіз;  підготовка  руки  дитини  до  письма.  Особливості  структури  і
методики проведення уроків добукварного періоду. 

Букварний  період.  Етапи букварного  періоду.  Особливості  першого  етапу.  Методика
формування вміння читати прямі склади.

Опрацювання  звуків  і  букв  на  другому  етапі  букварного  періоду.  Структура  уроку
читання на ознайомлення з новою буквою.

Робота над іншими видами мовленнєвої діяльності в період навчання грамоти: розвиток
умінь  слухати  і  розуміти  висловлювання  (аудіювання).  Розвиток  мовленнєвих  умінь
(говоріння). Удосконалення звуковимови, розвиток мовленнєвого слуху. 

Збагачення,  уточнення  й  активізація  словникового  запасу  учнів.   Робота  над
граматичним ладом дитячого мовлення.

Каліграфія.  Навчання  письма  як  виду  мовленнєвої  діяльності.  Організація  та
гігієнічні умови навчання письма. Характеристика рукописного шрифту для навчання письма
шестирічних першокласників. Види робіт з письма в букварний період.

Структура уроку письма на вивчення нової букви.
Коло вмінь і навичок, які одержують учні в букварний період.
Особливості уроків післябукварного періоду. 
Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі.
Методика вивчення розділу «Текст» (загальне поняття). 
Загальне уявлення про  зв’язне  висловлювання.   Текст  як  одиниця  мовлення.  Будова

тексту.  Поділ  текстів  за  за  призначенням,  за  типами  і  стилями  викладу,  за  жанрами.
Ознайомлення учнів із поняттям текст у 1–2 класах.

Робота над текстом у 3–4 класах. Ознайомлення з поняттям тема і мета тексту.

МОДУЛЬ ІІ
Особливості методики навчання основних розділів граматики

Змістовий Модуль 3. Методика вивчення елементів синтаксису в початкових
класах

Методика вивчення граматики. Методика вивчення розділу «Речення».
Принципи розташування граматичного матеріалу за роками навчання.  Взаємозв’язок у

вивченні  синтаксичних  і  морфологічних  понять:  аналіз  вираження  підмета,  присудка  і
другорядних членів речення іменником, займенником, дієсловом, прикметником.

Методика  вивчення  простих  речень  у  початкових  класах. Методика  роботи  над
елементами  синтаксису.  Значення  знань  із  синтаксису  в  початкових  класах.  Вироблення
початкових уявлень про речення та його будову.

Вивчення речення в різних класах початкової школи.
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Формування  в  учнів  уявлень  про  граматичну  основу  речення. Робота  над
засвоєнням  поняття  «основа  речення»,  «головні  члени  речення».  Навчання  учнів
встановлювати граматичні зв’язки слів у реченні.

Формування уявлень про ускладнене речення. Вивчення однорідних членів речення.
Види вправ з синтаксису Застосування аналітико-синтетичних вправ при вивченні речення в
різних класах.

Практичне ознайомлення зі складним реченням. Робота над вивченням пунктуації:
ознайомлення  з  основами  української  пунктуації  і  методика  опрацювання  відомостей  з
пунктуації в обсязі програми початкових класіd.

Змістовий Модуль 4 
Особливості методики вивчення основних розділів граматики в початкових

класах
Методика  опрацювання  елементів  лексики. Методика  вивчення  елементів

лексикології. Завдання вивчення лексикології в початковій школі.  Наукові засади методики
навчання елементів  лексикології  в початковій школі.  організація вивчення лексикології  на
уроках рідної мови. Основні принципи опрацювання лексичних тем. Види вправ із лексики. 

Поняття про слово. Робота над переносним значенням слів. Робота з багатозначними
словами. робота над синонімами. Засвоєння молодшими школярами явища омонімії.

Методика лексичного розбору. 
Елементи  фразеології  в  навчанні  рідної  мови.  Характеристика  словника  молодшого

школяра.  Словникова робота в початковій школі. 
Методика вдосконалення дитячого мовлення на лексичному рівні.
Словниково-логічні вправи.
Методика роботи з діалектизмами.
Методика вивчення  фонетики,  графіки та  орфографії.  Методика  ознайомлення  з

особливостями голосних і приголосних звуків.
Елементи фонетичних понять у початковому курсі української мови.  Послідовність і

системність  формування  в  учнів  понять  про  систему  голосних  і  приголосних  звуків
української мови. Методика опрацювання голосних звуків та букв, якими вони позначаються.

Розкриття співвідношення між  звуками і буквами. робота над звукосполученнями «йа»,
«йу», «йе», «йі» і позначення їх буквами «я», «ю», «є», «ї».

Розкриття понять «тверді» і «м’які» приголосні звуки і способи позначення на письмі
м’якості приголосних. 

Зіставлення дзвінких і глухих при голосних за акустичними властивостями, місцем і
способом творення.

Вироблення в учнів навичок поділяти слова на склади, виділяти наголошений склад.
Методика проведення повного звуко-буквеного розбору слів. Використання елементів

фонетичної транскрипції при характеристиці звукового складу слова. 
Орфографія  як  предмет  вивчення.  Психологічні  основи  методики  навчання

орфографії. Процес формування орфографічних дій і навичок правопису. Умови формування
в учнів орфографічної грамотності.

Правила правопису. Робота над їх засвоєнням. 
Система  орфографічних  вправ  і  їх  роль  у  набутті  учнями  міцних  орфографічних

навичок.
Види правописних вправ:  різні  види списування,  письмо по пам’яті,  звуко-буквений

аналіз  слів,  робота  з  орфографічним  словником.   Методика  проведення  орфографічного
розбору. 

Методика роботи  над  фонетичними написаннями.  Засвоєння  молодшими школярами
морфологічних написань. особливості засвоєння смислових написань. 

Запам’ятовування  історичних  написань.  Робота  над  попередженням  орфографічних
помилок.
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Залежність методики орфографії від принципів українського правопису. Взаємозв’язок
у вивченні   орфографії  і  фонетики з  оволодінням орфоепічними нормами.  Вироблення  в
учнів орфографічної пильності, навичок самоконтролю.

Навчальні диктанти і  їх місце у здобутті  учнями орфографічно правильного письма.
Види  диктантів  за  способом  сприймання  тексту  (зорові,  слухові,  зорово-слухові),  за
прийомами запобігання помилкам (попереджувальні, пояснювальні, коментоване письмо), за
характером відтворення мовного матеріалу (дослівні, вибіркові, вільні, творчі, із завданнями).
Методичні вимоги і прийоми проведення різних видів навчальних диктантів.

МОДУЛЬ ІІІ

Змістовий Модуль 5.
Система роботи з вивчення частин мови

Методика вивчення морфемної будови та елементів словотвору.  Завдання та етапи
вивчення  морфемної  будови  слова.  Методика  вивчення  морфемної  будови  і  знайомство  з
елементами  словотворення.  Завдання  та  етапи  вивчення  морфемної  будови  слова.
Лінгвістичні  засади  методики  вивчення  морфеміки  і  словотвору  в  початковій  школі.
Пропедевтика словотворчої роботи в 1–2 класах.

Засвоєння  молодшими  школярами  понять  із  галузі  морфеміки  і  словотвору.
Поглиблення знань учнів про морфемну будову слова. 

Прийоми виділення в слові значущих частин. Визначення їх місця в будові слова і ролі
у  вираженні  значення  слова.  Застосування  словотворчих  вправ.  робота  над  розширенням
активного словникового запасу школярів. Зв'язок морфемного розбору слів із звуко-буквеним
та орфографічним аналізом. Методика здійснення морфемного розбору слів.

Поглиблення  знань  учнів  про  морфемну  будову  слова  та  словотворення  під  час
вивчення основних частин мови. 

Робота  над  значущими  частинами  слова  в  аспекті  розвитку  мовлення  молодших
школярів.

Методика  вивчення  частин  мови.  Іменник.  Етапи  і  методика  формування
граматичних понять («Частини мови»).

Методи  і  методичні  прийоми  формування  в  учнів  початкових  класів  граматичних
понять.  Класифікація методів навчання. Аналітико-синтетичний метод як основа навчання
мови.  Форми  аналізу  і  синтезу  на  різних  етапах  вивчення  граматичного  матеріалу.
Використання індукції  і  дедукції  у  процесі  викладання.   Проблемний підхід  до вивчення
нового матеріалу. Використання алгоритмів правил у процесі подачі нового матеріалу. 

Граматичні вправи як засіб вироблення і закріплення в учнів мовних умінь і навичок.
Загальна  характеристика  вправ  із  граматики.  Види  вправ  за  характером  матеріалу
(морфологічні,  синтаксичні),  за  характером  розумових  операцій  (аналітичні,  синтетичні,
аналітико-синтетичні). Мовний розбір, його види і методика проведення.

Методика  вивчення  частин  мови.  Формування  у  молодших  школярів  поняття  про
частини мови на основі виявлення їх лексичного значення, граматичних ознак і синтаксичної
ролі. 

Методика вивчення прикметника, числівника, займенника.
Методика вивчення дієслова та прислівника.
Методика вивчення прийменника. Типи уроків вивчення граматичного матеріалу.

Змістовий Модуль 6.
Система роботи з розвитку зв’язного мовлення

Наукові основи  методики розвитку мовлення молодших школярів. Наукові основи
методики розвитку зв’язного мовлення молодших школярів.
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Вимоги програми початкової школи до розвитку усного  та писемного мовлення учнів.
психолого-педагогічне обґрунтування рівні мовного розвитку молодших школярів.

Поняття про мовлення. Види мовлення. Мовлення і мислення. Зв’язне висловлювання.
Текст як лінгвістичне поняття.  Взаємозв’язок роботи над розвитком зв’язного мовлення з
вивченням інших предметів і з позакласною роботою. Структура і зміст програми з розвитку
мовлення. Методи розвитку мовлення. 

Робота з розвитку мовлення на вимовному рівні. розвиток орфоепічних умінь. 
Роль мовної культури вчителя у формуванні культури  усного і  писемного мовлення

школярів. Робота  над  виправленням орфоепічних  помилок  і  набуттям вимовних  норм  на
уроках читання. 

Зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення. Лексичний рівень роботи з розвитку
мовлення.  Лексичний рівень роботи з  розвитку мовлення.  Робота над словом.  Завдання й
основні  напрямки  словникової   роботи  в  початкових  класах.  Прийоми  пояснення  чи
уточнення  значення  слів.  Робота  над  синонімами,  антонімами,  омонімами  (без  називання
термінів) і багатозначними словами.

Лексичні помилки, їх типи, прийоми виправлення і запобігання.
Види вправ з лексики. Активізація словника учня.
Синтаксичний рівень роботи з розвитку мовлення. Робота над словосполученням і

реченням.  Робота  над  словосполученням.  Вправи  на  поширення  словосполучень  за
питаннями  і  виділення  словосполучень  з  речення.  Найпоширеніші  помилки  у  побудові
словосполучень і прийоми запобігання їм. 

Перекази  в  початкових  класах.  Види  переказів,  їх  значення  та  дидактичні
можливості. Види письмових робіт з розвитку зв’язного мовлення: 

підготовчі  вправи  до  творчих  письмових  робіт;  виправлення  деформованого  тексту;
складання відповідей на запитання; поширення тексту; написання творів-мініатюр.

Вимоги до текстів для переказів відповідно по роках навчання.
Методика роботи над усним і письмовим твором. Учнівські твори, їх значення для

формування  світоглядних  уявлень  молодших  школярів,  почуття  патріотизму,  розвитку
мислення, мовлення учнів. Види учнівських творів: розповідь за власними спостереженнями,
опис(переказ)  за  картиною,  за  діафільмом,  за  прочитаним  текстом,  на  основі  творчого
уявлення. Тематика творів.  Вимоги до учнівських творів: відповідність змісту твору його
назві,  узгодженість викладу з  планом,  логічна послідовність викладу,  правильна побудова
речень, орфографічна і пунктуаційна  грамотність. Робота над розвитком самостійності учнів
у написанні творів. 

Основні  етапи,  що характеризують структуру навчального твору:  бесіда,  пов’язана з
темою  твору;  складання  плану;  добір  слів,  словосполучень  (зображувальних  засобів)  до
кожного  пункту  плану;  словникова  робота;  усна  розповідь  за  планом;  орфографічна
підготовка; написання; перевірка.

Методика  роботи  над  усним  і  письмовим  твором.  Прийоми  роботи  над  мовними
помилками. критерії оцінювання творів і переказів у різних класах. необхідність подальшої
роботи над помилками і  недоліками,  виявленими в переказах і  творах учнів.  Вироблення
навичок ділового мовлення. 

Методика перевірки та  аналізу учнівських робіт.
Планування роботи вчителя з української мови.  Принципи планування матеріалу з

української мови. Плани вивчення окремих тем програми. Особливості планування роботи у
звичайній і малокомплектній школах.

Аналіз  принципу  планування  матеріалу  з  фонетики,  граматки,  орфографії,  розвитку
зв’язного  мовлення.  Ознайомлення  з  календарними  планами  вчителів.  Огляд  методичної
літератури з питань планування занять з української мови в початкових класах. 

Наочні  посібники на  уроках  української  мови.  Вимоги  до  них  та  методика
застосування.
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Позакласна  робота з  української  мови.  Види  позакласної  роботи  та  методика  її
організації і проведення.

Узагальнення та систематизація знань.

4. РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ
Шифр умінь та

змістових модулів Зміст умінь, що забезпечується
ПФ.С.53.ПП.О.18

4. 01
З метою забезпечення логіки пізнання на уроці вміти розробляти план-
конспект уроку певного типу, користуючись знаннями про закономірності
побудови процесу навчання, взаємодію і взаємовплив його компонентного
складу,  специфіку  їх  змістового  наповнення  залежно  від  навчального
предмета  та  чинників,  що пов’язані  з  реалізацією завдань особистісно
орієнтованого  навчання  молодших  школярів.  (мета,  особливості   і
структура курсу  методики мови).

ПФ.С.05.ПР.Р.028.
02

На  основі  знань  про  фонетику  й  фонологію  української  мови  з
метою  навчити  учнів  розрізняти  й  співвідносити  звуки  і  букви,
ділити  слова  на  склади,  дотримуватись  правил  вимови  та
позначення на письмі голосних звуків ,  у ненаголошеній позиції,
дзвінких приголосних звуків уміти до основного змісту навчання
конструювати  додаткову  систему  вправ  на  порівняння  мовних
явищ,  зіставлення  орфографічного  написання  з  вимовою,
використовуючи  написання  відгуків,  редагування  текстів,  описів
предметів та розповідей про події.

ПФ.С.05.ПР.О.030.
03

Спираючись  на  знання  методики  опрацювання  елементів
синтаксису,  з  метою  формування  в  учнів  уявлень  про  одиниці
синтаксису  (словосполучення,  зв’язне  висловлювання)  та
пунктуаційних навичок вчити забезпечувати умови для складання
логічно-послідовної  структури  практичного  засвоєння  учнями
найпростіших елементів синтаксису шляхом добору вправ творчого
характеру, синонімічної заміни речень, поширення їх однорідними
членами речення, заміни інтонації та мети висловлювання.

ПФ.С.05.ПР.О.029.
04

Користуючись  знаннями граматики,  з  метою вироблення  в  учнів
умінь  розпізнавати  частини  мови  (іменники,  прикметники,
дієслова,  особові  займенники,  числівники,  найуживаніші
прислівники), умінь наводити приклади й правильно користуватися
прийменниками,  сполучниками  та  граматичними  категоріями
частин мови уміти добирати матеріал для словниково-граматичних
вправ  та  прийоми  уникнення  помилок  в  усному  та  писемному
мовленні  шляхом  блочної  системи  вивчення  частин  мови  та
інтеграції з культурологічною змістовою лінією.

ПФ.С.05.ПП.Н.03
1. 04

На основі  знань  орфографії  та  пунктуації  з  метою вироблення в
учнів умінь каліграфічно і грамотно писати з голосу тексти обсягом
до  80  слів  з  вивченими  орфограмами  та  пунктограмами  уміти
формувати  в  учнів  культуру  писемного  мовлення  шляхом
використання  словників,  само-  та  взаємоперевірки,
саморедагування,  ігрових  ситуацій  з  орфограмами  та
опрацюванням помилок.

ПФ.С.08.ПП.О.04
7. 05

На основі знань про текст (тема, основна думка, структура), його
типи  (розповідь,  опис,  міркування,  есе)  з  метою  формування  в
учнів  культури  усного  й  писемного  мовлення  з  використанням
відповідних виражальних засобів, уміння уважно слухати невеликі
усні  повідомлення,  читати  вголос  і  мовчки  невеликі  за  обсягом
тексти, розуміти та запам’ятовувати повідомлення і основний зміст
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текстів уміти формувати навички визначати основні ознаки типів
мовлення,  види  помилок  та  шляхи  удосконалення  мовленнєвої
діяльності за допомогою складання пам’яток типу: “Як працювати
над  переказом,  над  твором,  над  заміткою”,  “Як  готувати  усну
відповідь  на  лінгвістичну  тему”,  “Як  збагачувати  словниковий
запас”.

ПФ.Е.70.ПР.О.275.
06

З метою виявлення шляхів поліпшення навчально-виховного процесу на
основі організації і здійснення науково - педагогічних досліджень уміти
визначати актуальність досліджуваних проблем і  напрямків,  формувати
концептуальний  апарат  дослідження  (мету,  об'єкт,  предмет,  гіпотезу  та
конкретні  завдання),  здійснювати  всі  етапи  дослідницько-
експериментальної роботи.

5. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
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школа, 2003.–№6.–С.44–47.
11. Крайнова Ж. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на заняттях з

рідної мови. // Початкова школа, 2003.–№11.–с.24–27.
12. Крикун м. Роль слова в розвитку зв’язного мовлення  молодших школярів .//Початкова школа,

2003.– №11.–С.27–35.
13. Луцик Д., Праць М., Савшак А. Вивчення букв першокласниками.–Тернопіль: Астон, 2001
14. Марченко  Н.  Психолінгвістичні  й  лінгвометодичні  підходи  до  змісту  формування  у

першокласників мовленнєвих умінь і навичок міркувати. //Початкова школа, 2003.–№6.–С.
11–14.

15. Методика навчання української мови в початкових класах: навчально-методичний посібник
для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред.. М.С.Вашуленка. – К,: Літера ЛТД,
2011.–364с.

16. Павленко Л.П. Сучасний урок в початковій школі. 68 уроків з розвитку зв’язного мовлення у
1–4 класах. –Х.: Вид. к... “Основа”, 2005. –Ч. 1. –112с.; Ч. 2.–112с.

17. Петрик О. Навчання грамоти дітей шестирічного віку. –Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС Лтд”, 2001. –
96с.
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18. Петрук О. Комунікативне спрямування у навчанні української мови у початкових класах //
ПШ, 2012.–№10.

19. Пономарьова К. Компетентнісний підхід у навчанні грамоти першокласників // ПШ, 2012.–
№9.–С. 35–40.

20. Прищепа О. Проблеми навчання письма дітей, які пишуть лівою рукою // ПШ, 2010.–№5.– С.
10–13.

21. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К., Початкова школа, 2016.
22. Простота Л. Урок навчання грамоти // ПШ, 2012.–№7.–С. 33–36.
23. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. – К.: Абрис, 1997. – 416с.
24. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. – К.: МагістрS, 1997.– 256с.
25. Сухомлинський В.О.Серце віддаю дітям. Вибрані твори: в 5-ти т.–К.: 1977.–Т. 3.
26. Шевченко  М.  Застосування  інтерактивної  методики  «Крокування  картиною»  на  уроках

зв’язного мовлення // ПШ, 2012.–№12.

6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Визначення рівня навчальних досягнень студентів є важливим з огляду на те, що 

навчальна діяльність у кінцевому підсумку повинна не просто дати людині суму знань, 
умінь та навичок, а сформувати її компетентність як само здатність до оптимальних дій. 
Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає 
врахування рівня досягнень студента, а не ступеня його невдач. Виявлення рівня 
навчальних досягнень відбувається в процесі контролю. 

Структурними компонентами контролю є виявлення, вимірювання та 
оцінювання навчальних досягнень студентів.

Об’єктами контролю є знання про предмет вивчення, його основні 
методологічні, теоретичні та методичні засади; про способи розумової і практичної 
навчально-пізнавальної діяльності; вміння та навички застосовувати засвоєні знання; 
досвід творчої діяльності;

Основними функціями перевірки й оцінювання навчальних досягнень є: 
діагностична, корекційна, прогностична, навчальна, розвивальна, виховна, стимулююче-
мотиваційна.

Оцінювання визначається дидактичними принципами: систематичність, 
всебічність, індивідуалізація, об’єктивність.
Види контролю: поточний контроль (найчастіше у формі фронтального опитування), 

періодичний контроль (після опрацювання певних підтем), тематичний контроль 
(підсумковий з окремої теми), модульний (результати блочного вивчення), підсумковий 
(екзаменаційний).

На усіх рівнях перевіряється не тільки теоретичні знання, а й навички їх застосування при 
розв’язанні практичних завдань. Позитивна оцінка виставляється за таку відповідь, у якій 
студент виявив знання всього програмного матеріалу, вміння на його основі самостійно 
аналізувати мовні явища, форми і методи роботи на уроках української мови та читання, 
підбирати необхідний мовний, ілюстративний та роздавальний матеріал.

Відповідь повинна бути чітка, послідовна, логічно правильно побудована і оформлена. 
Зв’язний виклад теоретичного матеріалу студент має ілюструвати потрібними прикладами, 
які б свідчили про свідоме засвоєння і розуміння ним цього матеріалу та про вміння 
застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Об’єктом оцінювання мають бути структурні компоненти навчальної діяльності студентів, 
а саме:

1. Змістовий компонент – знання про об’єкт вивчення. Обсяг знань визначений 
навчальною програмою, державним стандартом. 

При оцінюванні підлягають аналізу такі характеристики знань: повнота, правильність, 
логічність, усвідомленість (розуміння, виокремлення головного і другорядного, вербалізація 
– словесне оформлення у вигляді відтворення (переказ, пояснення); застосування знань 
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(адекватність, самостійність в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові), 
надання допомоги).

2. Операційно-організаційний компонент – дії, способи дій (вміння, навички), 
діяльність:

1. предметні (відповідно до програм із навчальних предметів);
2. розумові (порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати тощо);
3. загальнонавчальні (аналізувати, планувати, організовувати, контролювати процес і результати

виконання  завдання,  діяльності  в  цілому,  вміння  користуватися  підручником  та  іншими
доступними джерелами інформації).

Підлягають аналізу й такі характеристики дій, способів дій, діяльності:
1. правильність виконання;
2. самостійність виконання в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові);
3. надання допомоги: практичної (спільне виконання дії викладача і студента, показ, надання

зразка);  вербальної  (повторний  інструктаж,  пояснення,  запитання,  підказка,  вказівка);
загальної (стимулювання, підтримка, схвалення, активізація уваги);

4. усвідомленість  способу  виконання  –  розуміння  та  словесне  оформлення:  відтворення
(переказ), пояснення, застосування в умовах новизни (за зразком, аналогічні, відносно нові).

3. Емоційно-мотиваційний компонент – ставлення до навчання. Аналізуються такі його 
характеристики:

1. характер і сила (байдуже, недостатньо виразне позитивне, зацікавлене, виразне позитивне);
2. дієвість (від споглядального (пасивного) до дійового);
3. сталість (від епізодичного до сталого).

Саме ці характеристики змістового, операційно-організаційного та емоційно-
мотиваційного компонентів учіння студентів покладені в основу визначення рівнів 
навчальних досягнень.

Гуманізація, демократизація освіти, переорієнтація навчання з інформаційно-
репродуктивного процесу на творчий розвиток особистості, формування основних 
здатностей-компетенцій вимагає змін у підходах до оцінювання навчальних досягнень 
майбутніх учителів, а саме – застосовувати модульно-рейтинговий або кредитно-модульний 
підхід до оцінювання знань студентів.

.При оцінюванні знань студентів враховуються в однаковій мірі теоретичні знання та 
методики їх застосування.

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 
70-79 С
60-69 D

задовільно 
51-59 Е 

26-50 FX
незадовільно з можливістю

повторного складання

не зараховано з
можливістю повторного

складання

0-25 F
незадовільно з обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

не зараховано з
обов’язковим

повторним вивченням
дисципліни

Критерії та норми оцінювання
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При оцінюванні знань студентів з методики навчання української мови в початкових
класах пропонується комбінована кредитно-модульна рейтингова система оцінювання.
Модульно-кредитна система оцінювання знань, умінь і навичок студентів.
“Відмінно” –            90-100 балів;     А
“Дуже добре” –        81-89 балів;       В
“Добре” –                  71-80 балів;       С
“Задовільно” –          61–70 балів;      Д
“Достатньо” –           51–60 балів -     Е
Написання конспекту уроку: 1 год.
оцінка «5» – 5 балів;
оцінка «4» – 4 бали;
оцінка «3» – 3 бали;
оцінка «2» – 2,5 і нижче (не зараховано).
Написання конспекту фрагменту уроку: 1 год.
оцінка «5» – 5 балів;
оцінка «4» – 4 бали;
оцінка «3» – 3 бали;
оцінка «2» – 2,5 і нижче балів (не зараховано).
Модульний контроль –   6 х 5 балів = 30 балів + 1 х 10 балів = 40 балів
1 – тестовий контроль (1 год.) – 5 балів;
2 – конспект уроку (1 год.) – 5 балів;
3 – фрагмент уроку (1 год.) – 5 балів;
4 – тестовий контроль (1 год.) – 5 балів;
5 – контрольна робота теоретичного характеру (1 год.) – 5 балів;
6 – тестовий контроль (1 год.) – 5 балів;
7 – підсумковий тестовий контроль (2 год.) – 10 балів. (2 год.)
Усні відповіді:
Усна відповідь на семінарському занятті – 2 бали;
Підбір вправ з лексики, синтаксису, розвитку мовлення – 2 бали;
Лінгвістично-методичний аналіз підручників та наочних посібників  – 2 бали;
Аналіз конспектів уроків української мови та читання учителів-практиків – 2 бали;
Опрацювання першоджерела – 2 бали;
Додатково: Науково-пошукова робота – 10 балів.
Створення навчально-методичного комплексу до теми – 5 балів;
Створення наочних посібників та інше – 3 бали.

7. Методичне забезпечення
1. Курс лекцій з тем, що виносяться на теоретичне опрацювання.
2. Підручники та посібники (з розрахунку 1 : 2).
3. Плани практичних та семінарських занять.
4. Завдання для самостійного опрацювання.
5. Базова та допоміжна література.
6. Пакети завдань для здійснення контролю: тестові завдання, контрольні роботи, питання
для усних відповідей, теми творчо-пошукових робіт, завдання для ККР, питання до заліку,
перелік питань до екзамену, перелік і зразки практичних завдань до екзамену, блок запитань і
завдань для самоконтролю за самостійно опрацьованим навчальним матеріалом.

8. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ
1. Тестові завдання; 2. ККЗ;  3. Контрольні роботи;  4. Модульний контроль;
5.  Відповіді  на  семінарських  заняттях;   6.  Виконання  практичних  завдань  (написання
фрагментів конспекту, повних конспектів, підбір вправ і завдань до визначених тем тощо).


	ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	1. Опис навчальної дисципліни
	З метою забезпечення логіки пізнання на уроці вміти розробляти план-конспект уроку певного типу, користуючись знаннями про закономірності побудови процесу навчання, взаємодію і взаємовплив його компонентного складу, специфіку їх змістового наповнення залежно від навчального предмета та чинників, що пов’язані з реалізацією завдань особистісно орієнтованого навчання молодших школярів. (мета, особливості і структура курсу методики мови).
	З метою виявлення шляхів поліпшення навчально-виховного процесу на основі організації і здійснення науково - педагогічних досліджень уміти визначати актуальність досліджуваних проблем і напрямків, формувати концептуальний апарат дослідження (мету, об'єкт, предмет, гіпотезу та конкретні завдання), здійснювати всі етапи дослідницько-експериментальної роботи.

