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Дата за 

розкладом 

Час за 

розкладом 
Вид заняття Тема заняття 

Зміст заняття та форма оцінювання. 

(email) 

Кіль- 

кість 

балів 

17.03.2020 08.00-09.30 Лекція Тема. Методика 

формування навичок читання 

в учнів початкової школи. 

 Читання як навчальний 

предмет в початкових класах. 

Поняття читацької 

компетентності.  Методика 

класного читання. Види та 

способи читання в початкових 

класах. Набуття уміння 

правильного читання. 

Формування навичок 

швидкого читання. Поняття 

виразного читання, 

формування навичок виразного 

читання в молодших школярів. 

Уроки класного читання. Типи 

уроків читання. Особливості 

вивчення творів різних жанрів  

на уроках читання. 

 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  пояснювальну записку до 

програми «Літературне читання. Навчальна 

програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 2- 4 класи» (режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyi-shkoli).   

 
 

2 б. 

17.03.2020  09.30-10.50 

 

Лекція  Тема 2.  Методика 

позакласного читання. 

 Особливості позакласного 

читання в початкових класах. 

Мета, завдання та особливості 

позакласного читання в 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  інформацію зі с. 55 – 64 

посібника: Котик Т.М. Методика літературної 

освіти молодших школярів [Електронний 

ресурс] / Тетяна Миколаївна Котик. – Івано-

2 б. 
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початкових класах. Організація 

позакласного читання в 

молодших класах. Форми 

керівництва позакласним 

читанням. Загальні вимоги до 

проведення та організації 

уроків позакласного читання. 

Оцінювання позакласного 

читання в початкових класах.  

 

Франківськ, 2014. – 73 с. – Режим доступу : 

http://194.44.152.155/elib/local/3254.pdf  
 

 

24.03.2020 08.00-09.30 Лекція Тема 1. Методика 

вивчення елементів 

лексикології.  Завдання 

вивчення лексикології в 

початковій школі. Наукові 

засади вивчення елементів 

лексикології в початковій 

школі. Організація вивчення 

лексикології на уроках рідної 

мови. Основні принципи 

опрацювання лексичних тем. 

Види вправ з лексики. 

Елементи фразеології в 

навчанні рідної мови. 

 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  розділ 6 посібника: Методика 

навчання української мови в початковій школі : 

навчально-методичний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів  [Електронний 

ресурс]/ За наук. ред. М. С. Вашуленка. — К. : 

Літера ЛТД, 2011. — 364 с.- С. 140 – 186. – 

Режим доступу:  

http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Вашуленко_С_С_red_ 

Методика_Навчання_української_мови_п_ 

початкових%20класах.pdf 

2 б. 

31.03.2020 08.00-09.30 Лекція Тема 2.  Методика 

вивчення частин мови.  Етапи 

і методика формування 

граматичних понять. Методика 

вивчення іменника. Методика 

вивчення прикметника. 

Методика вивчення 

займенника. Методика 

вивчення дієслова. Методика 

вивчення прислівника. 

Методика ознайомлення з 

числівником. Методика 

Опрацювати матеріали конспекту лекції, 

надісланого викладачем, а також 

законспектувати  розділ 6 посібника: Методика 

навчання української мови в початковій школі : 

навчально-методичний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів  [Електронний 

ресурс]/ За наук. ред. М. С. Вашуленка. — К. : 

Літера ЛТД, 2011. — 364 с.- С. 194 – 231. – 

Режим доступу:  

http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Вашуленко_С_С_red_ 

Методика_Навчання_української_мови_п_ 

початкових%20класах.pdf 

2 б. 
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ознайомлення зі службовими 

словами. 

31.03.2020 09.30-10.50 Семінарське 

заняття 

Семінарське заняття № 1 

Методика навчання 

української мови як 

педагогічна наука 

1. Методика викладання 

мови – педагогічна наука.  

2. Принципи, методи і 

прийоми методики 

викладання рідної мови. 

3. Урок як основна форма 

освітнього процесу з 

рідної мови. 

4. Українська мова як 

навчальний предмет. 

 

Надіслати на електронну пошту викладача 

виконані завдання до теми семінарського 

заняття: 

1. Короткий конспект за змістом кожного 

питання семінару. 

2. Наукове  повідомлення на тему «Будова і 

навчальні вимоги оновленої  шкільної програми 

з української мови для початкових класів». 

5 б. 

 

 

 


