
Самостійна робота з дисципліни 

«Методика викладання української мови»  

(014 Середня освіта 014.01 Українська мова і література) 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 

Методика української мови як наука і навчальна 

дисципліна. Зміст і побудова курсу. Українська мова як 

навчальний предмет в загальноосвітній школі. Принципи 

побудови і зміст чинних програм і підручників з мови. 

6 10 

2 

Оновлення сучасної шкільної мовної освіти. Нові підходи 

до трансформації змісту шкільної мовної освіти. 

Компетентісний підхід до навчання української мови у 

школі. Шкільна мовна освіта: від загальних орієнтирів до 

стандартів. Психологічні й дидактичні основи навчання 

української мови. Методи, прийоми і засоби навчання. 

6 6 

3 
Типи уроків з української мови, їхні структурні 

компоненти та методика проведення уроків. 
6 8 

4 

Планування навчального процесу з української мови: 

календарні, тематичні і поурочні плани. Формування 

пізнавальної самостійності учнів у вивченні рідної мови. 

6 8 

5 

Зміст шкільного курсу фонетики, його зв&apos;язок із 

вивченням графіки, орфоепії, орфографії. Методика 

вивчення лексикології і фразеології української мови. 

6 10 

6 

Лексична робота у системі занять з інших розділів 

шкільного курсу мови. Методика вивчення будови слова 

і словотвору. Практичне ознайомлення учнів зі 

способами словотвору. 

6 8 

7 

Методика мовленнєвого розвитку учнів. Основні види 

мовленнєвої діяльності і мовленнєвих умінь. Слухання і 

читання, їх види. Говоріння і письмо. Монологічне і 

діалогічне мовлення. 

6 10 

8 

Організація перевірки знань учнів, умінь та навичок з 

української мови, види та способи їх перевірки. 

Тестування у процесі вивчення української мови. 

6 8 

9 

Місце граматики у шкільному курсі української мови, 

пізнавальне і практичне значення граматики. Загальні 

питання методики вивчення граматики. 

6 8 



10 
Методи і прийоми теоретично-практичного вивчення 

частин мови у поєднанні з орфографією. 
6 6 

11 

Етапи вивчення синтаксису і пунктуації в школі, їх зміст 

і завдання. Пунктограма. Труднощі у вивченні пунктуації 

та шляхи їх подолання. 

6 8 

12 
Методика вивчення стилістики у шкільному курсі мови. 

Засвоєння загальних відомостей про мову у 5-9 класах. 
6 10 

13 
Уроки розвитку зв’язного мовлення, основні види робіт, 

методика їх проведення та оцінювання. Переказ. 
6 6 

14 
Види творів у системі роботи над формуванням 

мовленнєвих умінь (твір-опис, твір-роздум, твір-розсуд). 
6 8 

15 

Елементи ділового мовлення, оформлення ділових 

паперів та опрацювання газетних жанрів (інформаційна 

замітка, замітка на дискусійну тему, стаття на морально-

етичну тему, інші жанри). 

6 10 

16 

Удосконалення знань з української мови у 10-11 класах. 

Робота над мовленням у зв’язку із вивченням літератури, 

удосконалення стилістичних знань, умінь і навичок. 

6 10 

17 

Позакласна робота з мови, її зміст та основні форми. 

Елементи наукового дослідження у позакласній роботі. 

Наукова робота учнів, її організаційно-педагогічне 

забезпечення та підтримка. Науково-дослідницька робота 

старшокласників.  

6 8 

18 

Факультативні заняття з української мови, як засіб 

здійснення диференційованого навчання. Програми 

факультативних курсів, специфіка роботи на 

факультативних заняттях. Зміст та методика мовного 

гуртка.  

6 10 

19 
Значення і форми методичної роботи вчителя-

словесника, шляхи і засоби підвищення його кваліфікації. 
6 6 

20 

Вивчення педагогічного досвіду, його систематизація та 

узагальнення. Ознайомлення з роботою методоб’єднання. 

Значення науково-методичних конференцій в 

удосконаленні професійної кваліфікації учителів 

української мови. 

6 6 

Разом 120 164 

 


