
 Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Дидактичні засоби. Нестандартні уроки 

української мови в початковій школі. 

6 

2. Тема 2. Зв'язок методики навчання з досвідом роботи 

вчителів 

4 

3. Тема 3. Короткий огляд історії методів навчання 

грамоти. 

4 

4. Тема 4. Букварний період навчання грамоти, його 

завдання. Структура уроку букварного періоду, 

методика його проведення. 

4 

5. Тема 5. Робота над іншими видами мовленнєвої 

діяльності в період навчання грамоти. 

6 

6. Тема 6. Особливості уроків навчання грамоти в 

малокомплектній школі. Характеристика способів 

навчання письма. Особливості нової системи 

каліграфічного письма. 

6 

7. Тема 7. Методика вивчення розділу     «Текст» . 

Зміст програмних вимог з розділу     «Текст». 

6 

8. Тема 8. Принципи розташування граматичного 

матеріалу за роками навчання. Вивчення речення в 

різних класах початкової школи. 

2 

9. Тема 9. Формування уявлень про речення, різні за метою 

висловлювання 

2 

10. Тема 10. Розробити вправи для вивчення лексичного 

матеріалу в початкових класах. 

2 

11. Тема 11. Методика лексичного розбору. 2 

12. Тема 12. Методика роботи з діалектизмами. 2 

13. Тема 13. Значення і завдання роботи по вивченню 

морфемної будови слова. Обсяг знань, умінь і навичок з 

морфемної будови слова, які повинні здобути учні в 

молодших класах. 

2 

14. Тема 14. 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. 

2 

15. Тема 16. Методика опрацювання службових частин 

мови. Мовний розбір, його види і методика проведення. 

2 



16. Тема 17. Орфографія як предмет вивчення. 4 

17. Тема 19. Вимоги до підручників з читання. Короткий 

огляд читанок та їх побудови. Завдання читання в 

початкових класах. Зміст і обсяг програмних вимог з 

читання. 

1 

18. Тема 20. Методична реалізація змістових ліній 

програми. 

2 

19. Тема 22. Використання наочності, технічних засобів 

навчання, музичних ілюстрацій на уроках читання. 

2 

20. Тема 23. Методика проведення уроків позакласного 

читання. 

2 

21. Тема 25. Роль мовної культури вчителя у формуванні 

культури  усного і писемного мовлення школярів. 

Робота над виправленням орфоепічних помилок і 

набуттям вимовних норм на уроках читання. 

2 

22. Тема 26. Лексичні помилки, їх типи, прийоми 

виправлення і запобігання. Лексичні вправи на розвиток 

мовлення. 

2 

23. Тема 27. Розвиток мовлення молодших школярів на 

рівні тексту. 

2 

24. Тема 28. Вимоги до текстів для переказів відповідно по 

роках навчання. 

1 

25. Тема 29. Учнівські твори,їх види, тематика,вимоги. 2 

26. Тема 30. Особливості планування роботи у звичайній і 

малокомплектній школі. 

2 
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