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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з “Теорії та методики навчання  

(українська мова)” є перевірка знань і відбір вступників для зарахування на 

навчання за ступенем доктора філософії за спеціальністю  014 середня освіта 

(за предметними спеціалізаціями), при прийомі на навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня/ступеня спеціаліста/магістра до ДВНЗ “Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника” у 2019 році за суміжною 

спеціальністю. 

Програма містить основні питання з “Теорії та методики навчання  

(українська мова)” та перелік рекомендованої літератури.  

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

 
 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 
 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

 

ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ, ФОРМИ, ЗАСОБИ, МЕТОДИ І ПРИЙОМИ 

РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

Мовленнєва діяльність дітей, її характеристика. Мовна і мовленнєва ком-

петенція. Проблема формування мовленнєвої компетенції в державних докуме-

нтах. Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови. Завдання до-

шкільного навчального закладу з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мо-

ви. Засоби розвитку мовлення дитини: організація їхнього спілкування з бать-

ками та вихователями у різних напрямах діяльності (гра, праця, художня літе-

ратура, використання ТЗН, мовлення вихователя й мовлення дітей). Форми на-

вчання дітей рідної мови: різні види занять, повсякденне спілкування з дітьми. 

Методи навчання мови й розвитку мовлення: дидактичні ігри та вправи, розмо-

ви, бесіди, розглядання, читання й розповідання, переказування та ін. 
 

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

Необхідність спілкування майбутньої матері з дитиною в перинатальному 

періоді.Становлення мовлення дітей першого року життя. Зміст і завдання роз-

витку мовлення дітей першого року життя. Необхідність спілкування з дити-

ною. 

Розвиток мовлення на другому році життя. Характеристика мовлення. За-

вдання розвитку мовлення дітей 2-го року життя. Методика проведення занять, 

їх види. Прийоми навчання. 



Зміст і завдання розвитку мовлення у дітей третього року життя. Харак-

теристика мовлення. Методика проведення ігор-занять з розвитку мовлення, їх 

види. Прийоми організації індивідуальних і групових ігор-занять. Використан-

ня картинки й художньої літератури в роботі з дітьми третього року життя. 

 

МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У 

ДІТЕЙ  

Поняття звукової культури мовлення. Особливості звуковимови дітей у 

різних вікових групах. Система роботи з виховання звукової культури мовлен-

ня. Формування правильної звуковимови. Методика виховання звукової куль-

тури мовлення. Робота з виховання звукової культури мовлення на заняттях і в 

повсякденній діяльності. 

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ ПРАВИЛЬНОСТІ 

МОВЛЕННЯ  

Поняття граматичної будови мови. Особливості засвоєння граматичної 

будови мови дітьми дошкільного віку. Типові граматичні помилки в мовленні 

дітей. Дитяче словотворення. 

Завдання і зміст роботи з формування граматичної правильності мовлен-

ня дошкільників. Методи і прийоми роботи з формування граматичної прави-

льності мовлення дітей.  

 

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ 

Поняття зв’язного мовлення. Поняття «діалог», «діалогічне мовлення». 

Завдання розвитку діалогічного мовлення в дошкільному дитинстві. Методи та 

прийоми розвитку діалогічного мовлення. Завдання розвитку монологічного 

мовлення дітей. Методи та прийоми навчання дітей монологічного мовлення. 

Методика навчання дітей переказу літературних творів. Особливості навчання 

переказу дітей у  різних вікових групах. 

Поняття розповіді. Класифікація дитячих розповідей. Методика навчання 

дітей розповіді з власного досвіду. Методика навчання опису предметів, ігра-

шок, картинок тощо. 

 

СУТНІСТЬ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ. 

Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи. Змістовий аспект-

мовленнєвого розвитку дітей. Значення розвитку усвідомлення дітьми мовлен-

ня. Підготовка руки дитини до письма. Діагностичні методики обстеження мо-

вленнєвої підготовленості дітей до школи. 
 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ 

 

Методика викладання української мови як навчальна дисципліна. 

Методика викладання української мови як педагогічна наука 



Мета і структура курсу.  Методики викладання української мови у початковій 

школі.  Методологічні основи дисципліни, її зв’язок з іншими науками.  Мовоз-

навчі та літературознавчі основи початкового навчання рідної мови.  Основні 

методи та прийоми навчання рідної мови у початковій школі. 

Методика навчання грамоти. Психолого-педагогічні основи навчання гра-

моти шестирічних першокласників. 

Читання і письмо як види мовленнєвої діяльності. Засвоєння звукової системи 

української мови у взаємозв’язку з графічною.  Основні періоди навчання гра-

моти.  Добукварний період навчання грамоти, його специфіка, завдання і мето-

дика реалізації програмових вимог.  Букварний період, його структура, зміст і 

методи роботи з учнями. Особливості післябукварного періоду навчання грамо-

ти. 

Періоди навчання грамоти: добукварний, букварний, післябукварний. 
Основні періоди навчання грамоти.  Добукварний період навчання грамоти, йо-

го специфіка, завдання і методика реалізації програмових вимог.  Букварний 

період, його структура, зміст і методи роботи з учнями.  Особливості післябук-

варного періоду навчання грамоти. 

Особливості вивчення фонетичної системи української мови. 

Методика формування поняття про співвідношення звуків і букв.  Особливості 

голосних та приголосних звуків.  Методика вивчення голосних звуків і способів 

їх позначення на письмі.  Методика вивчення приголосних звуків і способів їх 

позначення на письмі.  Методика звукового і звуко-буквеного аналізу слова. 

Методика класного і позакласного читання 

Освітньо-пізнавальне, розвивальне, виховне значення читання в початкових 

класах. 

Читання як навчальний предмет, його завдання і структура.  Наукові засади ме-

тодики читання в початкових класах.  Історико-критичний огляд методів клас-

ного читання. 

Основні етапи процесу роботи над художнім твором. 

Види опрацювання тексту. Підготовка до сприймання твору. Перше прочитання 

твору.  Повторне читання тексту.  Аналіз засобів образності. Складання плану 

та переказ прочитаного. Узагальнювальна бесіда за прочитаним твором. 

Методика опрацювання прозових творів (оповідань, казок, науково-

пізнавальних статей) 

Специфіка роботи над оповіданнями на уроках читання. Методика опрацюван-

ня казок. Структура уроків читання казок.  Особливості роботи над науково-

пізнавальними статтями. 

Уроки позакласного читання, їх завдання та організація. 

Специфіка уроків позакласного читання.  Система організації позакласного чи-

тання молодших школярів:  підготовчий етап (1 клас – період навчання грамо-

ти);  початковий етап (2 клас);  основний етап (3–4 класи). 

Методика вивчення граматики. Методика вивчення орфографії  

Методика вивчення граматики 

Етапи і методика формування граматичних понять.  Вимоги до сучасного уроку 

граматики.  Характеристика методів і прийомів навчання граматики. Типологія 



уроків мови в початкових класах.  Комбінований урок граматики, його специ-

фіка і значення в початковому курсі рідної мови. 

Система вивчення іменника в початкових класах. 

Формування загального поняття про іменник. Методика вивчення числа імен-

ників. Методика вивчення роду іменників. Методика вивчення відмінювання 

іменників. 

Специфіка вивчення дієслова в початковій школі 

Формування загального поняття про дієслово. Методика вивчення числа і роду 

дієслів.  Методика вивчення часових форм дієслів.  Формування поняття про 

дієвідмінювання.  Морфологічний розбір дієслова. 

Особливості роботи над засвоєнням поняття про прислівник як незмінну 

частину мови. Методика вивчення службових частин мови. 

Методика вивчення прислівника як незмінної частини мови. Специфіка ви-

вчення службових частин мови.  Прийоми пропедевтичного вивчення службо-

вих частин мови в початковій школі, їх правопису, синтаксичної ролі. 

Методика вивчення орфографії. 

Орфографія як предмет вивчення.  Психологічні основи методики навчання ор-

фографії. Залежність методики навчання орфографії від лінгвістичної природи 

написань.  Вимоги до уроків навчання орфографії. 

Методика розвитку зв’язного мовлення. 

Методика вивчення елементів лексикології.  

Особливості формування навичок зв’язного мовлення на початковому етапі 

освіти. 

Формування поняття про мову як найважливіший засіб спілкування.  Комуніка-

тивна спрямованість навчання рідної мови. Формування мовленнєвих умінь і 

навичок.  Особливості формування навичок зв’язного мовлення на початковому 

етапі освіти. 

Прийоми навчання зв’язних висловлювань. 

Робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні. Розвиток орфоепічних 

умінь. Робота над інтонацією мовлення.  Лексичний рівень роботи з розвитку 

мовлення. 

Твори, їх класифікація і методика проведення в початковій школі. 
Твір як навчальна вправа.  Класифікація творів.  Методика роботи над усним і 

письмовим твором. 

 

 
 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СЕРЕДНІХ 

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1.1. Методика української мови як наука. 

Предмет, завдання, зв’язок методики мови з іншими науками – мовознав-

ством (соціологією, діалектологією), педагогікою (дидактикою), психологією 



(психолінгівстикою) та філософією. Концепції і Державний стандарт мовної 

освіти в Україні. Традиційні та новітні методи і прийоми навчання української 

мови. Поняття методу, метод і прийом. Засоби навчання: мовні (мова і мовлен-

ня), усне мовлення – вчителя й учнів, звукозапис, писемне мовлення – підруч-

ники, збірники вправ, словники, наочні (таблиці, схеми, малюнки тощо), техні-

чні (кодоскоп, графопроектор, комп’ютер та ін.). 

Джерела розвитку методики мови: теоретичні дослідження, узагальнення 

досвіду роботи вчителів-практиків, педагогічний експеримент.  

1.2. Українська мова як предмет навчання в школі. 

Статус державності української мови в Україні. Роль української мови у 

формуванні особистості учня. Мета і завдання української мови в різних типах 

шкіл. Рівні навчання української мови в середній школі (5-9, 10-11 класи; 8-9 

класи з поглибленим вивченням української мови; 10-11 класи; профільне на-

вчання української мови; навчання мовознавчих дисциплін у ВНЗ). Наступність 

у навчанні між загальноосвітньою школою і вищим навчальним закладом. 

1.3. Зміст навчання української мови. 

Аналіз шкільних програм і підручників з української мови. Способи стру-

ктурування навчального матеріалу в підручниках. Завдання подальшого вдос-

коналення змісту навчання української мови в школі. Зміст профільного на-

вчання. 

1.4. Психологічні і дидактичні основи навчання української мови. 

Мовна особистість та шляхи її розвитку. Психологічні передумови успі-

шного засвоєння мовного матеріалу. Психолінгвістичні основи мовленнєвої ді-

яльності й формування комунікативних умінь. Дидактичні основи навчання. 

Закономірності засвоєння мови. Застосування загальнодидактичних принципів 

у процесі викладання української мови. Питання про власне методичні принци-

пи навчання мови і розвитку мовлення. 

1.5. Методи, прийоми і засоби навчання української мови. 

Теоретичне осмислення методів і прийомів навчання мови. Різні підходи 

до класифікації методів навчання: за джерелами знань, характером пізнавальної 

діяльності учнів, характером навчального матеріалу тощо. Залежність вибору 

методів і прийомів навчання від специфіки навчального матеріалу, підготовки 

учнів до його сприйняття і засвоєння. Характеристика основних методів на-

вчання мови: зв'язного викладу вчителя, бесіди, спостереження й аналізу мов-

них явищ, роботи з підручником, методу вправ та ін. Проблемне навчання: спо-

соби створення проблемних ситуацій, постановка проблемних питань, керуван-

ня пізнавальною діяльністю учнів. 

1.6. Типи уроків української мови, їх структура і методика проведення. 

Урок як основна форма організації навчання. Основні вимоги до уроку 

української мови на сучасному етапі. Мета і зміст уроку, правильне  співвідно-

шення між теорією і практикою на уроці мови, організація навчальної діяльнос-

ті учнів, значення системи завдань і вправ для вироблення комунікативних 

умінь, виховна спрямованість уроків мови. 

Проблема типології уроків: загальнодидактична типологія і типи уроків з 

мови з урахуванням специфіки предмета. Типи уроків за метою проведення. 



Структура уроку мови, основні її компоненти. Методичні вимоги до окремих 

компонентів уроків різних типів: повідомлення теми і мети уроку, мотивація 

навчальних завдань, перевірка вивченого, актуалізація опорних знань, умінь і 

навичок учнів, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого, підбиття пі-

дсумків уроку, домашнє завдання. 

Особливості технології основних типів  уроків: уроку вивчення нового 

матеріалу, уроку закріплення знань, умінь і навичок; уроку перевірки й обліку-

набутих знань і вмінь; уроку аналізу контрольних робіт; уроку узагальнення і 

систематизації; уроку повторення теми, розділу; уроків розвитку зв'язного мов-

лення; нестандартні форми проведення уроку. 

 

II. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ШКІЛЬНОГО КУ-

РСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

2.1. Методика навчання фонетики й орфоепії. 

Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв'язок занять з фоне-

тики з вивченням графіки, орфографії, орфоепії, граматики, із заняттями з роз-

витку мовлення, ознайомлення із засобами милозвучності української мови. За-

вдання вивчення фонетики. Формування орфоепічних навичок, удосконалення 

дикції й розвиток умінь володіти голосом (змінювати його за висотою, силою, 

темпом, тембром). Зіставлення діалектної й літературної вимови. Подолання 

фонетичних діалектизмів. 

Методи і прийоми вивчення фонетики й орфоепії. Роль орфоепічних словників. 

2.2. Методика навчання орфографії. 

Значення орфографії та її місце в шкільному курсі української мови. За-

вдання навчання орфографії. Природа орфографічних навичок та психологічні 

основи їх формування. Короткий огляд історії й методики навчання орфографії. 

Основні принципи навчання орфографії. Роль орфографічних правил. 

Поняття про орфограму. Класифікація орфограм. Залежність навчання 

орфографії від принципів українського правопису, характеру орфограм, етапів 

навчання, діалектних особливостей мовлення учнів. Методика вивчення орфог-

рафічних правил. Труднощі у вивченні орфографії, шляхи їх подолання.  

Основні прийоми навчання орфографії. Види орфографічних вправ, мето-

дика їх проведення. Причини виникнення орфографічних помилок, способи їх 

запобігання. 

2.3. Методика навчання лексики і фразеології. 

Зміст шкільного курсу лексикології. Значення, місце й принципи вивчен-

ня лексики. Труднощі в засвоєнні учнями лексичних понять. Методика засво-

єння учнями багатозначності, прямого і переносного значення слів та їх ужи-

вання, синонімів, омонімів, антонімів, архаїзмів та інших лексичних категорій, 

вивчення яких передбачене програмою. Подолання діалектизмів, жаргонізмів та 

росіянізмів у мовленні учнів.  

Методика вивчення фразеології української мови, шляхи засвоєння фра-

зеологізмів. Система тренувальних вправ з лексики і фразеології. Лексичний 

аналіз тексту. Словникова робота у зв'язку з вивченням інших розділів шкіль-

ного курсу мови. 



2.4. Методика вивчення будови слова і словотвору. 

Значення і завдання вивчення будови слова. Методика поглиблення знань 

про значущі частини мови (морфеми). Наступність і перспективність у вивченні 

матеріалу, шляхи подолання труднощів у виділенні основи (похідної й непохід-

ної), кореня, префікса, суфікса. Прийоми вивчення морфемної будови слова. 

Методика вивчення словотвору: значення, зміст, завдання і принципи ви-

вчення словотвору в школі. Зв'язок з будовою слова, фонетикою, лексикою, 

морфологією, орфографією. Ознайомлення учнів із способами словотвору: тру-

днощі у засвоєнні словотворчих понять; система вправ; словотворчий аналіз, 

методика його проведення. 

2.5. Методика вивчення частин мови. 

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови в шкільному 

курсі. Зв'язок вивчення частин мови з фонетикою, лексикою, словотвором, син-

таксисом, орфографією і розвитком мовлення. Вивчення частин мови на синта-

ксичній основі. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в почат-

кових, середніх і старших класах.  

Формування поняття про частини мови на основі їх лексичного значення, 

морфологічних ознак, синтаксичної ролі й особливостей словотвору. Вивчення 

системи відмінювання і словотвору частин мови у зв'язку з орфографією та роз-

витком мовлення. Методичні прийоми теоретико-практичного вивчення чистин 

мови. 

2.6. Методика вивчення синтаксису. 

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення синтаксису в школі. Етапи 

вивчення синтаксису. Зв'язок синтаксису з лексикою, морфологією і розвитком 

мовлення учнів. Методика ознайомлення з поняттями «словосполучення» і «ре-

чення», зв'язок слів у словосполученні й реченні, типи речень. Методична про-

блема вивчення складного синтаксичного цілого, тексту та його актуального 

членування. Характер умінь і навичок з синтаксису. 

Шляхи подолання труднощів у вивченні головних і другорядних членів 

речення, відокремлених та однорідних членів речення; встановлення зв'язків 

між частинами складного речення і тексту. Методи й прийоми теоретико-

практичного вивчення синтаксису. 

2.7. Методика навчання пунктуації. 

Значення пунктуації та її основи. Місце пунктуації в шкільному курсі мо-

ви. Питання про етапи (рівні) у навчання пунктуації. Завдання пунктуації. Ко-

роткий огляд історії методики вивчення пунктуації. Найважливіші принципи 

навчання пунктуації. 

Поняття про пунктограму. Пунктуаційні правила, їх класифікація, мето-

дика вивчення пунктуаційних правил. Залежність навчання пунктуації від основ 

пунктуації, характеру пунктограм, етапів навчання. Основні методичні прийо-

ми навчання пунктуації. Види вправ з пунктуації, методика їх проведення. 

Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації (розділові знаки при ві-

докремлених членах речення, вставних реченнях, убезсполучникових складних 

конструкціях тощо), шляхи їх подолання. Типи пунктуаційних помилок. При-

чини пунктуаційних помилок, їх попередження. 



 

III. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ЗІ СТИЛІСТИКИ Й КУЛЬТУРИ 

МОВЛЕННЯ 

Завдання, зміст і місце роботи зі стилістики у 5-11-х класах. Ознайомлен-

ня учнів з функціональними стилями мовлення, стилістичними ресурсами лек-

сики, фразеології, морфології, синтаксису. Функціонально-стилістичний підхід 

до вивчення мови. 

Основні стилістичні уміння. Методи і прийоми вивчення стилістики. Сис-

тематизація й узагальнення знань зі стилістики, одержаних у процесі вивчення 

різних розділів шкільного курсу мови. 

Предмет і завдання шкільної стилістики. Функціонально-стилістичне 

спрямування у вивченні мови. Робота зі стилістики в початковій школі. Опра-

цювання стилів мовлення в 5-7-х класах. Ознайомлення учнів з функціональ-

ними стилями мовлення, стилістичними ресурсами лексики, фразеології, мор-

фології, синтаксису. 

Основні стилістичні вміння. Методи й прийоми вивчення стилістики; 

спостереження над мовою зразкових текстів різних стилів мовлення, стилістич-

ний аналіз, стилістичний експеримент, аналіз і характеристика виражальних 

мовних засобів, редагування текстів, добір лексичних, морфологічних і синтак-

сичних синонімів, конструювання речень та зв’язних текстів різних типів і сти-

лів мовлення. 

Систематизація й узагальнення знань зі стилістики, одержаних у процесі 

вивчення різних розділів шкільного курсу мови. Елементи риторики та методи-

ка їх опрацювання. 

 

IV. МЕТОДИКА ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 

4.1. Наукові основи методики зв’язного мовлення. 

Зв’язне мовлення як методичне поняття. Значення і завдання роботи з ро-

звитку вмінь і навичок усного та писемного зв’язного мовлення. 

Основні принципи методики розвитку мовлення: єдність розвитку мов-

лення і мислення, взаємозв’язок розвитку усного і писемного мовлення, зв'яз-

ного мовлення з вивченням граматики, орфографії, пунктуації та української 

літератури. 

4.2. Рецептивні види мовленнєвої діяльності. 

Аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Нерефлексивне й рефлексив-

не аудіювання. Читання як вид мовленнєвої діяльності. Основні способи читан-

ня. Формування в учнів навичок різних видів читання в процесі вивчення шкі-

льного курсу мови. 

4.3. Продуктивні види мовленнєвої діяльності. 

Говоріння як вид мовленнєвої діяльності. Діалогічне та монологічне мов-

лення. Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Види робіт з розвитку зв’язного 

писемного мовлення, їх значення й методика проведення: робота над текстом, 

тема й основна думка тексту, смислова, граматична, структурна та інтонаційна 

цілість тексту, способи зв’язку речень у тексті, композиційно - структурні осо-

бливості тексту, абзац; методика роботи над переказами; формування комуніка-



тивних умінь учнів у процесі роботи над творами; робота над творами різних 

видів і стилів. 

Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку й класифікації 

помилок. Критерії та  норми оцінювання. 

 

V. НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ 

Мета і зміст занять з української мови в старших класах. Повторення, си-

стематизація та узагальнення вивченого в попередніх класах. Удосконалення 

мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів. Організаційні форми проведення 

занять. Методика вдосконалення базових мовних і комунікативних умінь та на-

вичок старшокласників. Вивчення української мови в умовах профільної дифе-

ренціації. Риторична підготовка старшокласників. 

 

VI. МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ 

Зв’язне мовлення як методичне поняття. 

Значення і завдання роботи з розвитку вмінь і навичок усного та писем-

ного зв’язного мовлення. Місце занять з розвитку зв’язного мовлення у шкіль-

ному курсі мови.  

Питання розвитку зв’язного мовлення в історії методичної науки.  

Основні напрями і принципи мовленнєвої підготовки учнів. Напрями мо-

вленнєвого розвитку учнів: збагачення словникового запасу учнів і розвиток 

граматичної будови їхнього мовлення; засвоєння норм української літературної 

мови; зв’язне мовлення. 

Принципи методики розвитку мовлення. 

Єдність розвитку мовлення і мислення, взаємозв’язок розвитку усного і писем-

ного мовлення, зв’язок розвитку мовлення з вивченням граматики, орфографії, 

пунктуації та української літератури.  

Мовленнєвознавчі поняття і шляхи їх засвоєння. Ознайомлення з мовлен-

нєвими нормами та комунікативними якостями мовлення. 

Види мовленнєвої діяльності: рецептивні і продуктивні. Аудіювання, чи-

тання, говоріння, письмо. Удосконалення рецептивних видів мовленнєвої дія-

льності. Формування в учнів навичок виразного читання в процесі вивчення 

шкільного курсу мови. Робота над продуктивними видами мовленнєвої діяль-

ності. Розвиток діалогічного й монологічного мовлення учнів. 

Види робіт з розвитку зв’язного писемного мовлення, їх значення й мето-

дика проведення. Аналіз тексту. Тема й основна думка тексту, смислова, грама-

тична, структурна та інтонаційна цілість тексту, способи зв’язку речень у тексті 

(ланцюжковий і паралельний), композиційно-структурні особливості тексту, 

абзац. 

Методика роботи над переказами (докладними, стислими, вибірковими, 

переказами-перекладами, творчими). Формування комунікативних умінь учнів 

у процесі роботи над творами (уміння визначати головну думку твору, складати 

план, працювати над мовним оформленням твору, редагувати написане); робота 

над творами різних видів і стилів (твори-розповіді, твори-описи, твори-

роздуми). 



Перевірка творчих робіт. Прийоми виправлення, обліку й класифікації 

помилок. Критерії і норми оцінок. Робота над лексичними, стилістичними та 

іншими помилками. 

Ознайомлення учнів з публіцистичним і діловим мовленням. Методика 

написання замітки-інформації, статті-нарису до газети і різних видів ділових 

паперів (адреса, лист, оголошення, розписка, доручення, заява, протокол, звіт, 

автобіографія тощо). Наочні й технічні засоби розвитку мовлення, методика їх 

застосування. 

 

VІІ. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РИТОРИКИ 

Роль риторики у формуванні мовної особистості учня. Ознайомлення уч-

нів з етапами розвитку риторики. Елементи риторики в 5-9 класах. Проведення 

уроків риторики в старшій школі. 

 

VІI. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МОВУ 

Особливості вивчення загальних відомостей про мову в шкільному курсі. 

Зміст і структура вступних уроків у середніх класах; ознайомлення учнів із сус-

пільним значенням мови, її походженням, історичним розвитком. 

Теоретична основа вступних уроків, використання дидактичного матеріа-

лу, внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків. Особливості технології 

вступних уроків. 

 

VIII. ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Значення і завдання позакласної роботи. Взаємозв’язок позакласної робо-

ти з класними заняттями. Зміст позакласної роботи. 

Основні форми організації позакласної роботи: мовний гурток, тематичні 

вечори, читацькі й наукові конференції, дитячі ранки на мовні теми, випуск сті-

нгазети, виготовлення альбомів, журналів і наочних посібників, підготовка по-

відомлень і доповідей, виступи по радіо, екскурсії до видавництва, в друкарню, 

на радіовузол та ін.; виставки, мовні ігри, вікторини, конкурси, олімпіади. Між-

народний дитячий конкурс з української мови. Елементи дослідницького харак-

теру в позакласній роботі з мови. Організація роботи учнів у системі Малої 

академії наук (МАН). 

 

IX. СПЕЦКУРСИ ТА ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ З УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ 

Завдання спецкурсів та факультативних занять, їхзначеннядляпоглиблен-

нятеоретичноїіпрактичноїпідготовкиучнівзмови, розвитку їх здібностей і проф-

орієнтаційного спрямування. Особливості організації та  планування роботи 

факультативних груп. Програми спеціальних і  факультативних курсів з мови, 

зв’язок з основним курсом мови.  

Спецкурси і факультативні заняття – своєрідний місток між школою і 

вищим навчальним закладом (шкільна лекція, семінарські й лабораторні занят-

тя, організація самостійної роботи учнів, написання рефератів, доповідей, біб-

ліографічна робота тощо). 
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