
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3 
Тема 3. Методика проведення різного типу уроків української мови

План
1.  Особливості  структури  та  методика  проведення  різних  типів  уроків

української мови:
1.1. Комбінований урок.
1.2. Урок засвоєння нових знань.
1.3.  Урок осмислення знань,  формування на їх основі необхідних

умінь та навичок.
1.4. Урок перевірки знань, умінь і навичок учнів.
1.5. Урок аналіз результатів письмових робіт.
1.6. Урок узагальнення і систематизація знань.
1.7. Урок навчального переказу.
1.8. Урок аналізу учнівських переказів та творів.

2. Методика проведення нетрадиційних уроків української мови:
2.1. Урок-казка.
2.2. Уроки розвитку мовленнєво-творчих здібностей.
2.3. Інтегровані уроки.

Методичні рекомендації:
2.  Порівняти структуру уроків української  мови:  урок засвоєння нових

знань, урок осмислення знань,  формування на їх основі  необхідних умінь та
навичок, урок перевірки знань, умінь і навичок учнів, урок аналіз результатів
письмових робіт, урок узагальнення і систематизація знань, урок навчального
переказу,  урок  аналізу  учнівських  переказів  та  творів.  (Записом  структури
уроків можна користуватися під час відповіді).

3.  Визначити  істотні  ознаки  нетрадиційних  уроків  та  навести
класифікацію таких уроків української мови (зробити таблицю нетрадиційних
уроків).

Самостійна робота
1. Аналіз конспектів уроків.
2. Підготовка вчителя до уроку.

2.  Заповнити табличку:
№з/п Тип уроку Мета уроку Особливості уроку

1. Урок аналізу 
результатів 
письмових робіт

Проаналізувати  допущені  в  письмових
роботах  помилки,  закріплювати
орфограми у словах, 



Рекомендована література:
1. Анісімова Г. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації : навч.-
метод. пос. / Галина Анісімова, Олена Нікулочкіна.
2. 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.
3. 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. - 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.  Вашуленко М.С. Українська  мова  і  мовлення  в  початковій  школі:  метод.
посіб. / М.С.Вашуленко.–К.: Освіта, 2006.–268 с.

7. Вашуленко М. Урок української мови // Початкова школа. – № 4. – 2007. –
С. 12–18.

8.  Григорчук Н.А.  Використання інноваційних технологій на  уроках мови та
літератури  .  –  Режим  доступу:  http://grigorchuknadia.blogspot.com/2014/11/blog-
post_58.html

9. Гордуз Н. Нестандартні форми навчання молодших школярів на уроках рідної
мови // Початкова школа. – 2003. - №4. – С. 1 — 4.

10. Драч Є. Теоретичні основи особистісно зорієнтованого навчання української
мови / Є. Драч // Нова пед. думка. - 2008. - № 4. - С. 151-152. - Бібліогр.: 7 назв. 

11.Кучерук  О.А.  Перспективні  технології  навчання  в  шкільному  курсі
української мови : навч. посіб. / О. А. Кучерук; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка.
- Житомир, 2007. - 182 c. 

12.  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.

13.  Нестандартні  уроки  в  початковій  школі  //  Упоряд.  О.  Кондратюк.  –  К.:
Ред.загальнопед.газ., 2005. – 128 с.

14. Нестандартні уроки в школі // Шкільна бібліотека. – 2005. - № 8. – С. 9
15.  Новак Л.І.  Система нестандартних уроків української  мови (в початковій

школі) // Б-чка вчителя поч. школи. – 2003. - №17. – С. 1 – 67.
16. Пензар Л. П. Нестандартні уроки : ( Передовий досвід)// Б-чка вчителя поч.

http://grigorchuknadia.blogspot.com/2014/11/blog-post_58.html
http://grigorchuknadia.blogspot.com/2014/11/blog-post_58.html


школи. – 2001. - № 6 . – С. 16– 19.
17.  Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  із  навчанням

українською мовою 1 – 4 класи. К.: «Освіта».– 2013.–385с.
18. Резніченко Н.І. Нестандартні уроки української мови в 2 класі // Початкове

навчання та виховання. – 2006. - № 6. – С. 8 – 11.
19.  [Чабайовська  М.І.]  Педагогічні  технології  навчання  української  мови  та

літературного читання в початковій школі : навч.-метод. пос. / [Чабайовська М.І.,
Гаєвська Г.М., Гавриленко Н.М.].

20.  Чекіна  О.  Нестандартні  форми  проведення  уроку  //  Початкова  освіта.  –
2004 . -  №5. – С. 2 – 13.Митник О., Шпак В. Народження нестандартного уроку //
Початкова школа. – 1997. - № 12. – С. 11-23.

21.  Явдошенко І. Інтерактивні методи навчання на уроках української мови //
Початкова школа.–2008.–№2.–С.4–7.


