
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  9
Тема.   Методика роботи з формування синтаксичної компетентності у

молодших школярів

Практична робота
1. Обговорення лекційного матеріалу.
2. Виконання вправи у навчальній ситуації: «вчитель — учні»:
2 клас — вправа 235, с. 91; 3 клас — вправа 90, с. 46; 4 клас — вправа
66, с. 35-36.

Самостійна робота
1.  Переглянути  методичні  рекомендації  М. С. Вашуленка  щодо

формування  у  молодших  школярів  уявлень  про  речення  за  посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=ycH9BGrmDy8&feature=share  

2. Виконання й аналіз вправи (одна вправа):
а) виконати вправу в учнівському зошиті (розліновка сітки зошита

відповідно до класу);
б) визначити: 

— місце та роль вправи у системі уроків з теми та розділу;  
— дидактичну, розвивальну та виховну мету вправи;
— мовний, мовленнєвий блок (-и) вправи;
— тип виконання вправи за характером розумових операцій

(аналітична, синтетична, аналітико-синтетична);
— тип за ступенем самостійності у виконанні (репродуктивна,

конструктивна, творча);
в) запропонувати можливі додаткові завдання, які можна виконувати

на основі пропонованої вправи; 
г) за необхідності виготовити дидактичний, роздавальний матеріал;
ґ)  визначити  спосіб  реалізації  принципів  диференціації  та

індивідуального підходу.

Методичні рекомендації:
2. Виконання й аналіз вправи (одна вправа):

Виконання цього завдання передбачає виявлення теоретичних знань
із  теми,  уміння  працювати  з  навчальною  програмою,  календарним
плануванням,  над  змістом  вправ,  пропонованих  у  підручниках
«Українська мова», виявлення практичних умінь і навичок студента. 

Для успішного виконання завдання потрібно: 
1) знати програмові вимоги з теми відповідно до класу:

на  якому  етапі  відбувається  вивчення  теми  в  початкових  класах
(пропедевтичний,  основний,  підсумковий);  відповідно  до  календарного
планування, визначити урок, на якому виконуватиметься вправа та вказати
місце  уроку  в  цій  системі  (1-ий  урок,  2-ий,...10-ий...);  мету,  яка
реалізується у конкретній вправі, адже кожна вправа повинна містити у
собі дидактичну, розвивальну та дидактичну мету від чого і залежатиме

https://www.youtube.com/watch?v=ycH9BGrmDy8&feature=share


ефективність виконання вправи учнями на уроці;
Учитель (студент) демонструє роботу над виконанням вправи з усім

необхідним для цього дидактичним та роздавальним матеріалом, а учні
(студенти) за потреби виконують завдання в учнівському зошиті.

Рекомендована література:
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. - 160 с. : іл.

3. 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.

4. 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.

5.  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.

6.  Програми  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  із  навчанням
українською мовою 1 – 4 класи.

7. https://www.youtube.com/watch?v=ycH9BGrmDy8&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=ycH9BGrmDy8&feature=share

