
 

Програма навчальної дисципліни 

Модуль І  

Читання і письмо як види мовленнєвої діяльності першокласників. 

Змістовий модуль 1. Методика навчання грамоти. 

Тема 1.Українська мова як навчальна дисципліна в початкових класах. ЇЇ місце в 

системі занять початкової школі. 

Тема 2. Наукові основи методики початкового навчання української мови. 

Тема 3. Психологічні і лінгвістичні засади методики навчання. 

Тема 4. Основні періоди і етапи навчання грамоти. 

Тема 5. Букварний період навчання грамоти, його завдання. Структура уроку 

букварного періоду, методика його проведення. 

Тема 6. Навчання письма як виду мовленнєвої діяльності. 

Тема 7. Методика вивчення розділу «Текст» (загальне поняття). 

Модуль 2 

Етапи і методика формування граматичних понять 

Змістовий модуль 2. Методика формування граматичних понять про речення, 

лексикологію та будову слова. 

Тема 8. Методика роботи над елементами синтаксису. 

Тема 9. Формування уявлень про ускладнене речення. 

Тема 10. Методика вивчення елементів лексикології. 

Тема 11. Поняття про слово. 

Тема 12. Психолого – педагогічні особливості словникової роботи в 

початковій школі. 

Тема 13. Методика вивчення морфемної будови і знайомство з елементами 

словотворення. 

Тема 14. Засвоєння молодшими школярами понять із галузі морфеміки і 

словотвору. 

Змістовий модуль 3. Методика вивчення розділів «Частини мови», 

«Фонетика», «Графіка та орфографія» 
Тема 15. Методика вивчення частин мови. 

Тема 16. Методика ознайомлення з особливостями голосних і приголосних 

звуків. 

Тема 17. Орфографія як предмет вивчення. 

Модуль 3. Методика класного і позакласного читання та розвитку мовлення. 

Змістовий модуль 4. Методика читання. 
Тема 18 . Коло читання молодших школярів. 

Тема 19. Формування і розвиток основних навичок читання. 

Тема 20. Методична реалізація змістових ліній програми. 

Тема 21. Етапи роботи над текстом на уроці читання. 

Тема 22. Багатоваріантність побудови уроків читання. 

Тема 23. Методика проведення уроків позакласного читання. 



Змістовий модуль 5. Методика розвитку усного і писемного зв’язного мовлення. 

Тема 24. Наукові основи методики розвитку зв’язного мовлення молодших 

школярів. 

Тема 25. Лексичний рівень роботи з розвитку мовлення. 

Тема 26 . Синтаксичний рівень роботи з розвитку мовлення. 

Тема 27. Види письмових робіт з розвитку зв’язного мовлення. 

Тема 28. Методика роботи над усним і письмовим твором. 

Тема 29. Планування роботи вчителя з української мови.  

 

  

 


