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Курс «Методика викладання української мови в ЗЗСО» належить до 

обов’язкових дисциплін, оскільки відіграє важливу роль у формуванні 

педагогічної майстерності студента-філолога як майбутнього вчителя 

української мови та літератури. Цей курс допоможе студентові опанувати 

методичні навички, необхідні для викладання української мови в школі, 

реалізувати себе як фахівця у царині мовознавчої науки, розвинути вміння 

передати набуті знання школярам. Навчальний процес передбачає лекції, 

практичні заняття, самостійну роботу. На лекціях студенти отримують основні 

теоретичні відомості з курсу. Практичні заняття складаються з двох етапів.  

Спочатку студент опрацьовує рекомендовану до кожної теми наукову 

літературу, критично її осмислює, вибирає найважливіші відомості відповідно 

до запропонованих для практичного заняття питань. Відтак студент 

переходить до виконання практичних завдань, завдяки яким формуватимуться 

навички застосовувати загальні й часткові дидактичні методи та прийоми в 

навчанні української мови та літератури, обирати відповідні форми роботи, 

оцінювати їхню ефективність, що надалі повинно забезпечити розвиток 

професійної майстерності, удосконалення вмінь реалізувати успішну 

педагогічну взаємодію під час навчального процесу в закладах загальної 

середньої освіти. Практичні завдання побудовано на засадах творчого підходу, 

з урахуванням можливостей залучення здобутих теоретичних знань. Тому 

курс «Методика викладання української мови в ЗЗСО» є важливим етапом у 

підготовці студентів українського відділення спеціальності «Філологія» 

філологічного факультету до навчальної практики в школі та до роботи в 

закладах загальної середньої освіти в умовах реформування освіти й 

становлення нової української школи. 

Мета навчальної дисципліни: Курс методики української мови та 

літератури має на меті сформувати такі фахові якості, як: 

а) професійні вміння й навички: збагачувати майбутніх учителів знаннями в 

сфері методики української мови та літератури, на основі яких вони могли б 

досягати свідомого й міцного засвоєння учнями програмового матеріалу з 

української мови, ефективно організовувати навчальну діяльність школярів із 

цього предмета, стимулювати пізнавальну самостійність і допитливість учнів; 

б) соціальні та громадянські компетентності: формувати в майбутніх 

учителів національне свідоме ставлення до української мови як рідної та 

державної; розуміння її значення як предмета шкільного навчання й засобу 

вивчення інших предметів, інструмента соціалізації громадянина; 

в) інформаційно-цифрова компетентність: уміння самостійно застосовувати 

інформаційно-комунікативні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, 

обміну інформацією з навчальною метою; навчати студентів, майбутніх 

учителів, самостійно працювати з навчально-методичною та довідковою 

літературою, пошуковими системами; 

г) виформовувати у студентів професійно-методичні вміння, у т. ч. у 

форматі дистанційного навчання;  



д) компетентності дослідницької діяльності: стимулювати науково-

методичну творчість студентів, прагнення вдосконалювати свою педагогічну 

освіту, прищеплювати творче ставленні до вчительської праці. 

Основні завдання курсу:  

 домогтися засвоєння студентами принципів, лінгвістичної природи 

фонетики, орфоепії, словотвору, орфографії, морфології, синтаксису; 

ефективних методів, прийомів, засобів їх вивчення; розуміти суперечливий 

характер окремих морфолого-синтаксичних явищ; стилістичну роль частин 

мови; лексичних одиниць тощо; методику вивчення комунікативного 

синтаксису; методику роботи з різними видами словників;  

 засвоєння студентами основних видів мовленнєвої діяльності, 

комунікативних умінь, удосконалення мовних, мовленнєвих, стилістичних 

знань, умінь, навичок учнів;  

 засвоєння студентами нових прийомів, форм та засобів проведення 

позакласних, факультативних занять, шляхів вивчення та впровадження 

передового педагогічного досвіду учителів-словесників; способів підвищення 

фахової майстерності; уміння проводити різні види класних та позакласних 

заходів.  

Професійна підготовка вчителів української мови та літератури можлива 

за умови глибокого розуміння студентами мети й змісту навчання української 

мови в закладах загальної середньої освіти, умов мотиваційного забезпечення 

навчальної діяльності з цього предмета та її успішної організації, формування 

пізнавальної самостійності учнів.  

 Зв’язок зі шкільною практикою. Робоча програма передбачає наявність 

міцних зв’язків між курсом методики та практикою в школі за рахунок 

виконання спеціально розроблених завдань, які готують студентів до роботи в 

школі в восьмому семестрі як практикуючих учителів, до обов’язків яких 

входить проведення повноцінних уроків. 

Пререквізити. Цикл курсів з орфографії та орфоепії, морфеміки та 

словотвору, морфології, синтаксису української мови, методики викладання 

граматики української мови, діалектології, культури мови, риторики, 

стилістики, лінгвістичного аналізу тексту, педагогіки, педагогічної 

майстерності, психології. 

Результати навчання:  

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми підготовки 

кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальність 035 Філологія формування в 

студентів фахової професійної компетентності потребує формування 

наступних компетентностей. 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі й практичні проблеми в галузі середньої освіти, що 

передбачає застосування теорій та методів освітніх наук і характеризується 

комплексністю й невизначеністю педагогічних умов організації навчально-

виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 



Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно.  
ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  
 Фахові компетентності (ФК): 

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.  

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову 

як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.  

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та 

історії української мови.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати українську 

мову, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.  

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань.  

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної 

мови та культури мовлення.  

ФК 14. Здатність володіти мовнокомунікативними компетенціями 

(лінгвістичною, предметною, прагматичною, технологічною) 

ФК 16. Здатність до оволодіння методики викладання української мови та 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, здатність до застосування 

психології та педагогіки у професійній діяльності.  

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну 

інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних 

баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати 

й систематизувати. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН 7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності. 



ПРН 10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у 

практичній діяльності. 

ПРН 11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових 

текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними мовами. 

ПРН 14. Використовувати мови, які передбачені програмою для вивчення, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах 

спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, 

науковій сферах життя. 

ПРН 15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний 

філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при 

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 20. Знати методику планування навчально-виховного процесу в 

закладах середньої освіти, опанувати сучасні технології методичного 

забезпечення на уроках української мови та літератури, враховувати 

психолого-педагогічні основи навчального процесу в школі та специфіку 

професійної викладацької діяльності. 

 

 

Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час 

викладання курсу 

Курс «Методика викладання української мови в ЗЗСО» передбачає 

застосування словесних та дослідницьких методів, що виявляється у таких 

прийомах: застосування прийому пояснення у процесі вивчення теоретичних 

понять (методика, структура уроку, традиційні та інноваційні методи та 

прийоми у вивченні української мови); використання бесіди для активізації 

когнітивної діяльності студентів у процесі вивчення понять, пов’язаних з 

методикою викладання; застосування прийому інструктажу під час написання 

власних конспектів уроків з української мови та літератури; використання 

наочних методів викладання (ілюстрування, демонстрування, спостереження) 

у процесі вивчення традиційних та інноваційних методів навчання 

української мови та української літератури в школі. 

 
ПРОГРАМА З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗЗСО 

 

Методика української мови як наука і навчальна дисципліна  

Предмет, зміст, цілі і структура та інші особливості курсу методики. 

Внесок видатних вітчизняних методистів у розвиток методичної думки. 

Зв'язок методики з філософією, психологією, дидактикою, мовознавством та 

іншими науками. Урахування вікових і індивідуальних можливостей учнів, 

психологічні особливості навчальної діяльності учнів. Мова і література в 

школах нового типу та ВНЗ. Методи дослідження: теоретичний аналіз 

літератури; вивчення досвіду роботи школи, цілеспрямовані спостереження за 



діяльністю учнів, моделювання навчального процесу, різні види 

експерименту, анкетування, індивідуальні бесіди. Актуальні проблеми 

сучасної методичної науки.   

Загальні питання навчання української мови у школі. Українська 

мова як предмет навчання в школі. Освітнє значення української мови як 

навчального предмета. Мета і зміст навчання української мови в школі. Види 

знань, умінь і навичок з української мови. Психологічні і психолінгвістичні 

основи навчання української мови. Основні нормативні документи, на які 

спирається методика навчання української мови: Державний стандарт, 

Концепція навчання української мови, Програми з української мови.  

Навчання української мови в умовах реформування освіти 

Принципи навчання української мови. Реалізація загально-

дидактичних принципів у навчанні української мови. Принципи науковості і 

доступності, тісного взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку учнів у 

навчальному процесі, у вивченні теорії і практики, у вивченні різних розділів 

курсу, принцип діяльнісного підходу до навчального процесу, принцип 

мотиваційного забезпечення навчальної діяльності, принцип міжпредметних 

зв'язків, принцип операційності у вивченні мови. Власне методичні принципи 

навчання української мови.  

Засоби навчання української мови. Підручник як провідний засіб 

навчання. Особливості чинних підручників з української мови. Реалізація в 

підручнику принципів і цілей навчання. Засоби унаочнення, їх види. Технічні 

засоби у навчанні мови. Комп'ютер як засіб оптимізації навчального процесу. 

Інші засоби навчання. Обладнання шкільного кабінету української мови.  

Урок української мови. Моделювання уроку української мови як 

організаційної форми навчальної діяльності. Компоненти навчальної 

діяльності на уроках української мови. Завдання в системі уроку української 

мови як засіб керування навчальною діяльністю учнів. Функції навчальних 

завдань на уроках української мови та шляхи їх реалізації. Види завдань. Роль 

дидактичного матеріалу в реалізації функцій навчальних завдань. Текст як 

засіб органічного поєднання культурологічного, комунікативного, 

лінгвістичного і діяльнісного компонентів змісту уроку української мови. 

Програмовані та проблемно-програмовані завдання. Структура уроку. 

Проблема структури уроку в науково-методичній літературі. Варіантність 

структури уроку. Структура й тип уроку. Інтегровані уроки, їх значення. 

Залежності й закономірності, властиві уроку як структурного утворення.  

Аналіз уроку.  

Планування навчального процесу з української мови: календарні, 

тематичні і поурочні плани.  

Методи навчання української мови. Метод як одна з головних 

категорій методики. Проблема методів і їх класифікації в науковій літературі. 

Основні напрямки навчальної діяльності учнів на уроках української мови та 

їх методичне забезпечення. Організація діяльності учнів, спрямованої на 

сприймання та осмислення навчального матеріалу у процесі його викладання 

учителем. Організація частково-пошукової діяльності учнів (евристична 

бесіда). Організація самостійного засвоєння учнями знань шляхом вивчення 

параграфа підручника. Організація самостійного осмислення учнями 



навчального матеріалу у процесі спостережень над мовою і мовленням. 

Організація відтворення учнями одержаних знань (відтворювальна бесіда, 

зв'язне висловлювання учнів на лінгвістичну тему). Організація операційної 

діяльності учнів, спрямованої на застосування одержаних знань і формування 

навчально-мовних, правописних і комунікативних умінь. Організація 

процесів сприймання, відтворення і продукування учнями усного і писемного 

мовлення, збагачення учнів мовними засобами та формування нормативного 

мовлення. Системне використання методів навчання на уроках української 

мови.  

Формування пізнавальної самостійності школярів у вивченні рідної 

мови. Система роботи над розвитком уміння школярів самостійно 

здійснювати пізнавальну та практичну діяльність у сфері рідної мови. 

Організація процесу здобування учнями досвіду опанування предметних 

знань і вмінь, досвіду застосування знань та здійснення за їх допомогою 

самостійної діяльності в сфері мови й мовлення. Оволодіння способами 

роботи з теоретичним і практичним матеріалом, способами засвоєння знань і 

способами їх застосування, перетворення мовних і мовленнєвих знань у 

способи дії.  

Організація перевірки знань учнів та умінь і навичок з української 

мови. Види і способи перевірки знань, умінь і навичок учнів. Тестування у 

процесі вивчення української мови.  

Методика мовленнєвого розвитку учнів 

Мовленнєвий розвиток учнів як методична проблема. Мовлення як 

діяльність. Питання мовленнєвого розвитку учнів в історії методичної науки. 

Основні види мовленнєвої діяльності і мовленнєвих умінь. Слухання й 

читання, їх види. Говоріння і письмо. Збагачення учнів мовними засобами та 

формування нормативного мовлення як складові мовленнєвого розвитку.  

Понятійна та операційна основа роботи над формуванням мовленнєвих 

умінь. Монологічне й діалогічне мовлення. Текст, його структура. 

Комунікативна спрямованість тексту. Види зв'язку між складовими частинами 

тексту, мовні засоби вираження міжфразового зв'язку. Типові помилки у 

побудові текстів. Типи мовлення. Змістові й функціональні відмінності між 

розповіддю, описом, роздумом. Структурні й мовні особливості кожного типу 

висловлювання. Поєднання різних типів мовлення у структурі текстів. Стилі 

мовлення. Функції висловлювань. Функціональні стилі. Жанри різних стилів 

мовлення. 3асоби створення стильового колориту тексту. Нейтральні й 

стилістично забарвлені мовні засоби. Стилістичне оформлення 

висловлювання кожного типу, його залежність від призначення тексту. 

Засвоєння учнями основних понять та способів дії як основа роботи над 

формуванням монологічного мовлення учнів. Навчання діалогічного 

мовлення Діалог як форма повсякденного спілкування, інші різновиди 

діалогів. Репліки учасників діалогу. Мовні особливості реплік  

Переказ у системі роботи над формуванням мовленнєвих умінь. 

Значення переказу як виду роботи. Добір текстів до переказу. Види переказів, 

значення і особливості проведення кожного з них. Підготовка до переказу. 

Лінгвістичний аналіз тексту під час підготовки докладного переказу.  



Твір як вид роботи над формуванням мовленнєвих умінь. Значення 

твору як виду роботи. Види творів. Взаємозв'язок переказів і творів у системі 

формування мовленнєвих умінь. Підготовка до твору. Робота над змістом 

мовлення. Робота над планом. Робота над мовним оформленням твору.  

Оформлення ділових паперів. Документи з високим і низьким рівнем 

стандартизації. Реквізити документів. Мовні кліше в ділових паперах.  

Опрацювання газетних жанрів. Суспільне значення виступів у 

періодичній пресі. Інформаційна замітка, замітка на дискусійну тему, стаття 

на морально-етичну тему, інші жанри.   

Українська мова в школах нового типу 

Виховання в учнів властивостей нормативного мовлення. 

Формування в учнів поняття про властивості гарного мовлення.  Правильність 

як відповідь чинним мовним норам та формування нормативного мовлення в 

учнів. Навчання школярів свідомого вибору з-поміж синонімічних і 

співвідносних засобів мови тих, що найбільше сприяють вираженню змістової 

інформації і реалізації комунікативних цілей в конкретній ситуації 

спілкування з метою досягнення точності мовлення. Засвоєння учнями 

лінгвістичних засобів, що сприяють точності мовлення. Навчання школярів 

логічного викладу думок у різних типах і стилях мовлення. Оволодіння 

школярами основними мовними засобами виразного мовлення. Формування в 

учнів поняття про багатство мови вираження змістової інформації, доречність 

добру і організації засобів мови, що роблять мовлення відповідними до 

ситуації.   

Формування в учнів мовленнєвого етикету. Мовленнєвий етикет як одна 

з форм мовленнєвої діяльності і методична проблема. Теоретичні засади 

формування мовленнєвого етикету. Засвоєння учнями правил мовленнєвого 

етикету в процесі навчання української мови. Навчання школярів 

висловлюванням на лінгвістичну тему. Теоретичні засади навчання 

висловлювання на лінгвістичну тему. Висловлювання на лінгвістичну тему в 

шкільних підручниках. Аналіз учнівських висловлювань на лінгвістичну 

тему. Формування у школярів уміння будувати різні типи висловлювань на 

лінгвістичну тему. Навчання школярів доповіді та інших видів публічних 

виступів. Навчання доповіді як соціальна та методична проблема. Уміння, 

необхідні для підготовки й виголошення доповіді. Учнівська доповідь як 

мовний витвір. Основні етапи навчання доповіді Введення поняття про 

доповідь як різновид усного й писемного мовлення. Підготовка доповіді. 

Виголошення доповіді та її аналіз. Добір дидактичного матеріалу для 

навчання доповіді та інші види публічних виступів. Взаємозв'язок мовних та 

позамовних засобів вираження у публічному виступі.   

 Методика вивчення основних розділів курсу української мови 

Методика вивчення розділу фонетика, орфоепія, графіка й 

орфографія. Місце розділу у шкільному курсі української мови та основні 

підходи до його вивчення. Практичні цілі вивчення розділу: виховання в учнів 

орфоепічно-правильного, фонетично-виразного мовлення; розвиток звукової 

культури мовлення, оволодіння учнями фонетичною нормою; формування 

орфоепічних навичок, вироблення вмінь і навичок правильно артикулювати 



фонеми, удосконалення дикції, виховання вміння володіти голосом 

(змінювати його за висотою, силою, темпом, тембром), збагачення учнів 

фонетичними засобами виразності мовлення; оволодіння навичками звуко-

буквеного розбору з метою формування орфоепічних і правописних умінь, 

чіткого розмежування звуків і літер з метою розуміння відповідності чи 

невідповідності між вимовою і написанням, формування вміння розпізнавати 

орфограми на основі звукового аналізу, особливості вивчення фонетики, 

орфоепії, графіки й орфографії української мови у школах з іншою мовою 

навчання. Робота з орфоепічним словником. Специфіка дидактичного 

матеріалу для уроків фонетики.  

Методика вивчення лексикологи і фразеології. Зміст шкільного 

курсу з лексики і завдання його вивчення. Функціонально-комунікативний 

підхід до вивчення лексики і фразеології. Методика ознайомлення учнів з 

лексичним значенням слова, багатозначністю слова, прямим й переносним 

значенням та вживанням, з синонімами, омонімами, антонімами, архаїзмами 

та іншими лексичними категоріями, вивчення яких передбачене програмою. 

Методика вивчення фразеології української мови, шляхи засвоєння 

фразеології.  

Збагачення учнів лексичними засобами мови та фразеологізмами. 

Вироблення навичок роботи зі словниками різних типів.  

Методика вивчення будови слова й словотворення. Значення й 

завдання вивчення розділів «Будова слова» і «Словотвір». Зв'язок у вивченні 

значущих частин слова (морфем) і способів словотворення з фонетикою, 

лексикою, орфографією, орфоепією. Шляхи подолання труднощів у виділенні 

основи (похідної і непохідної), кореня, префікса, суфікса. Розкриття значення 

морфем; уточнення й збагачення лексичного запасу учнів у процесі вивчення 

морфологічної будови слова; вироблення орфографічних навичок. Практичне 

засвоєння словотвірних типів. Морфемний, словотворчий аналіз слів.  

Методика вивчення частин мови. Значення й завдання вивчення 

частин мови у шкільному курсі. Зв'язок вивчення частин мови з фонетикою, 

орфографією. Вивчення частин мови на синтаксичній основі. Наступність у 

вивченні частин мові: від початкових до 5-9 класів. Методика вивчення 

загальних понять про частини мови на основі їх лексичних значень, 

морфологічних ознак, системи відмінювання частин мови і словотвору, 

синтаксичної ролі, особливостей сполучуваності. Практичне формування 

понять «граматичне значення» і «граматична форма». Функціонально-

комунікативний підхід до вивчення частин мови, розвиток мовлення учнів у 

ході опрацювання розділу.  

Методика вивчення орфографії. Значення орфографії та її місце в 

шкільному курсі української мови, завдання навчання орфографії. Короткий 

огляд методики вивчення орфографії. Причини орфографічних помилок, 

запобігання їм. Поняття про орфограму. Класифікація орфограм. Залежність 

навчання орфографії від принципів українського правопису. Труднощі у 

вивченні орфографії, шляхи їх подолання. Система роботи над 

орфографічними помилками. Методика виправлення, обліку і класифікація 

помилок. Норми і критерії оцінки орфографічних навичок учнів. Аналіз 



орфографічних помилок. Єдиний шкільний режим грамотного письма й 

культури мовлення. Робота з орфографічним словником.  

Методика вивчення синтаксису. Значення й місце занять із 

синтаксису в шкільному курсі мови, зв'язок вивчення синтаксису з 

морфологією, лексикою, фонетикою, стилістикою. Взаємозв'язок 

комунікативного, структурного, семантичного, функціонального аспектів 

розгляду синтаксичних одиниць. Розвиток мовлення учнів у ході 

опрацювання синтаксичних тем. Методика знайомлення з поняттями про 

словосполучення і речення, про зв'язки слів у словосполученнях і реченнях, 

про граматичну основу речень, про типи речень. Методика вивчення 

складного речення. Складне синтаксичне ціле як методична проблема. Робота 

над інтонаційним оформленням речень різних типів.  

Методика вивчення пунктуації. Принципи української пунктуації. 

Місце пунктуації у шкільному курсі мови. Зв'язок у навчанні пунктуації з 

синтаксисом, розвитком мовлення і мислення учнів, з виробленням навичок 

виразного читання. Поняття про пунктограму. Залежність навчання 

пунктуації від основ пунктуації, від характеру пунктограм, від етапів 

навчання. Види завдань з пунктуації. Робота над пунктуацією цілого тексту. 

Труднощі у вивченні окремих питань пунктуації (розділові знаки при 

відокремлених членах речення, при вставних реченнях, у безсполучникових 

складних конструкціях тощо), шляхи їх подолання. Типи пунктуаційних 

помилок. Методика виправлення, обліку і класифікації помилок. Причини 

пунктуаційних помилок, запобігання їм. Виправлення помилок у 

пунктуаційному оформленні висловлювань.  

Методика вивчення стилістики. Роль і завдання стилістичної 

роботи. Стилістичні поняття і методика опрацювання їх. Місце роботи зі 

стилістики у шкільному курсі мови. Початкове ознайомлення зі стилями. 

Використання як дидактичного матеріалу текстів різних стилів. З'ясування 

стилістичних можливостей виучуваних мовних одиниць. Види стилістичних 

вправ. Запобігання стилістичним помилкам і виправлення їх. Стилістична 

робота в системі роботи з розвитку зв'язного мовлення учнів.  

Удосконалення мовлення й мовної грамотності учнів 10-12-х 

класів Узагальнення й систематизація знань з української мови, визначених 

програмою. Удосконалення мовних, мовленнєвих, стилістичних знань, умінь, 

навичок Робота над мовленням у зв'язку з вивченням літератури збагачення 

словника, удосконалення стилістичних навичок, спостереження над 

морфологічним, синтаксичними засобами вираження думки в різних мовних 

стилях, над найважливішими явищами орфографії й пунктуації).Розширення 

загальних відомостей про мову. Удосконалення навичок складання тез, 

конспектів, рецензій, анотацій, рефератів, підготовки публічних виступів. 

Аналіз творів й робота над піднесенням стилістичної, орфографічної та 

пунктуаційної грамотності учнів.  

Позакласна робота з української мови 

Значення позакласної роботи з української мови. Принципи організації 

позакласної роботи. Взаємозв'язок позакласної роботи з класними заняттями. 

Зміст позакласної роботи. Основні форми позакласної роботи: заняття 

мовного гуртка, проведення мовних тижнів, тематичних вечорів, читацьких 



конференцій, дитячих ранків на мовні теми, випуск стінгазети, виготовлення 

альбомів, журналів, наочних посібників, підготовка повідомлень і доповідей, 

підготовка виступів і виступи по радіо, екскурсії на радіовузли, в редакцію, 

друкарню та інші місця, пов'язані з роботою над мовою; виставки, мовні ігри, 

вікторини, конкурси, олімпіади. Елементи наукового дослідження у 

позакласній роботі.   

Факультативні заняття з української мови. Факультативи з 

української мови як засіб здійснення диференційованого навчання, 

підвищення теоретичного і практичного рівня підготовки учнів з української 

мови, розвитку і поглиблення інтересу до української мови – програми 

факультативних курсів. Специфіка роботи на факультативних заняттях.  

   



Опис навчальної дисципліни  

Назва навчальної дисципліни Методика викладання української мови в ЗЗСО 
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Денна 4 7 4 120 2 30 15 
  

69 6 іспит 

Заочна  4 7 4 120 2 8 4 
  

108 
 

іспит 

 

Дидактична карта навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних занять Змістовий модуль 1. Загальні питання методики вивчення 

української мови в ЗЗСО 

Тема 1.Лінгводидактика 

української мови як 

наука і навчальна 

дисципліна.  

 2 1   2  

2 

2 

  2 

Тема 2. Концепція 

«Нова українська 

школа» і мовна освіта. 

Аналіз чинних програм 

і підручників 

 2 1  1 6    6 

Тема 3. 

Загальнодидактичні та 

власне-методичні 

(лінгводидактичні) 

принципи навчання 

мови.  

 2 1   2  

2 

  8 

Тема 4. Методи, 

прийоми і засоби 

навчання української 

мови в ЗЗСО. 

 2 1   2    12 

Тема 5. Теорія і 

практика сучасного 

уроку української мови. 

 2 1  1 4    6 

Разом за  ЗМ1  10 5  2 16  4 2   34 

Теми лекційних занять 
Змістовий модуль 2. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії 

шкільного курсу мови в процесі реалізації стандартизованої мовної 

освіти 

Тема 1. 

Лінгаводидактичні 
7 2 1   4  2 2   6 



засади навчання 

фонетики й орфоепії. 
Тема 2. 

Лінгаводидактичні 

засади навчання 

лексики і фразеології. 
 2 1   4    8 

Тема 3. 

Лінгаводидактичні 

засади навчання будови 

слова і словотвору. 

 2 1   4    6 

Тема 4. 

Лінгаводидактичні 

засади навчання 

морфології. 

 2 1   9    12 

Тема 5. 

Лінгаводидактичні 

засади навчання 

синтаксису в сучасній 

освітній парадигмі. 

 2 1   9    12 

Тема 6.  

Лінгаводидактичні 

засади навчання 

орфографічної та 

пунктуаційної 

грамотності учнів. 

 2 1   6    8 

Тема 7. Мовленнєвий 

розвиток учнів як 

методична проблема. 

 2 1  1 6    10 

Тема 8. Стилістика, 

культура мовлення та 

риторика у шкільному 

курсі української мови. 

 2 1   2    6 

Тема 9. Методика 

формування мовної 

особистості в процесі 

стандартизованої мовної 

освіти. Спецкурси та 

факультативні заняття з 

української мови. 

 2 1  1 4  

2 

  8 

Тема 10. Позакласна 

робота з української 

мови та методична 

робота вчителя-

словесника. 

 2 1  2 5    6 

Разом за ЗМ 2  20 10  4 53  4 2   82 

Усього годин  120 30 15  6 69 120 8 4   108 

 

 

 

Теми практичних занять 



№ 

 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методика української мови як наука і навчальна дисципліна. 1 

2 Пріорітетні напрями мовної освіти в  Концепції «Нова українська школа». 

Аналіз чинних програм і підручників з української мови. Компетентнісний 

підхід до вивчення української мови в НУШ. Інтеграція медіаосвіти у 

шкільний підручник з української мови як фактор формування 

медіаграмотності учнів НУШ. 

1 

3 Психологічні основи та загальнодидактичні й власне-методичні 

(лінгводидактичні) принципи навчання мови. 

1 

4 Методи, прийоми і засоби навчання української мови. Методичні виклики 

навчання української мови у контексті реалізації завдань НУШ. 

1 

5 Теоретичні та методичні засади сучасного уроку української мови. 

Принципи організації уроків з української мови в НУШ. 

1 

6 Методика навчання фонетики й орфоепії. 1 

7 Методика навчання лексики і фразеології. 1 

8 Методика навчання будови слова і словотвору. 1 

9 Методика вивчення частин мови 1 

10 Методика вивчення синтаксису. 1 

11 Методика формування орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів. 1 

12 Методика мовленнєвого розвитку учнів. 1 

13 Стилістика, культура мовлення та риторика у шкільному курсі української 

мови. 

1 

14 Методика формування мовної особистості в процесі стандартизованої 

мовної освіти. Спецкурси та факультативні заняття з української мови. 

1 

15 Позакласна робота з української мови та методична робота вчителя-

словесника. 

1 

Усього годин 15 

 

Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 
  

Назва теми Кількість 

годин 

1 Місце методики української мови в системі інших наук гуманітарного і 

негуманітарного профілів. 

4 

2 Загальне уявлення про методи дослідження в лінгводидактиці. Метод 

проблемного навчання. М. Шкільник про проблемне навчання. 

4 

3 Здобутки та перспективи методики навчання української мови наприкінці 

ХХ на початку ХХІ ст. 

4 

4 Методичні погляди В. Сухомлинського на методику викладання української 

мови 

3 



5 Методичні погляди Івана Огієнка. 3 

6 Методичні погляди Пантелеймона Куліша. 3 

7 Методичні погляди Олени Курило. 3 

8 Методичні погляди Василя Сімовича. 3 

9 Методичні погляди Костянтина Ушинського. 3 

10 Методичні погляди Степана Смаль-Стоцького. 3 

11 Методичні напрацювання Володимира Мельничайка. 3 

12 Методична спадщина Михайла Шкільника. 3 

14 Лінгводидактичні особливості вивчення іменних частин мови. 3 

15 Методика вивчення дієслова і дієслівних форм. 3 

16 Актуальні проблеми методики вивчення службових частин мови. 3 

17 Етапи вивчення синтаксису в школі. 3 

18 Лінгвістичні основи та методика вивчення  словосполучення і речення в 

ЗЗСО нового типу. 

3 

19 Шляхи подолання труднощів у вивченні  головних і другорядних членів 

речення. 

3 

20 Сучасні підходи до вивчення односкладних речень та неповних речень (з 

урахуванням різнотипних шкіл). 

3 

21 Особливості вивчення ускладнених речень. 3 

22 Методика використання відомостей про складне речення на уроках розвитку 

комунікативних умінь і навичок. 

3 

23 Методика вивчення складносурядного речення. 3 

24 Методика вивчення складнопідрядного речення. 3 

25 Методика вивчення безсполучникового речення. 3 

26 Актуальні проблеми методики навчання пунктуації. 3 

27 Робота з розвитку зв’язного мовлення учнів на різних етапах засвоєння 

синтаксичної теорії в ЗЗСО. 

3 

28 Засвоєння мовленнєвого етикету учнів на уроках української мови. 3 

29 Перевірка письмових робіт. Редагування й аналіз творчих робіт. 3 

30 Методика аналізу стилістичних фігур у шкільному курсі української мови. 3 

31 Поняття про стратегію оратора. 3 

32 Програми спеціальних та факультативних курсів, їх зв’язок з основним 

курсом української мови. 

3 

33 Особливості змісту навчання української мови в старших класах. 3 

33 Особливості організації навчання української мови в МАНУ. 3 

34 Роль олімпіади у формуванні мовної компетенції учнів. 3 

35 Шляхи підвищення методичної компетентності вчителя. 3 

Усього годин 108 

 

 

Зміст завдань для індивідуальної роботи  

 

№ 
  

Назва теми Кількість 

годин 



1 Особливості застосування методу проєктів на уроках української мови у 

школі. 
1 

2 Вивчення шкільного курсу мови на текстовій основі. 1 

3 Застосування інтерактивних технологій на уроках української мови в ЗЗСО. 1 

4 Робота зі словниками на уроках української мови в ЗЗСО. 1 

5 Види диктантів та методика їх проведення  в ЗЗСО. 1 

6 Тести як форма контролю на підсумкових уроках української мови в ЗЗСО. 1 

Усього годин 6 

Система контролю та оцінювання 

Система контролю здійснюється на основі Положення про організацію 

освітнього процесу в Чернівецькому національному університеті імені Юрія 

Федьковича 

 http://fmi.org.ua/files/polozh_pro_organiz_osv_procesu.pdf 

 

Види та форми контролю : 

Поточний контроль здійснюють на заняттях через: 

– виконання практичних завдань на модульних контрольних робіт; 

– індивідуальну та групову (в парах і групах) роботу; 

– фронтальне усне опитування, перевірка рівня засвоєння теоретичного 

матеріалу за навчальними темами; 

– бліц-опитування; 

– письмові самостійні роботи (реферати, есе, доповіді, тези, диктанти 

тощо); 

– практичні, індивідуальні та самостійні завдання; 

– розв’язання проблемних і творчих завдань; 

– взаємоконтроль студентів у парах і групах; самоконтроль; 

– тестові завдання; 

– оцінювання домашніх завдань; 

– діагностика результатів самостійної роботи; 

Вид семестрового контролю: модульні контрольні роботи, іспит. 

Результати навчальної діяльності студентів у межах кожного змістового 

модуля оцінюють максимально в 30 балів,  контрольного модуля (іспиту)  – 

40 балів.  
 

Засоби оцінювання 

- Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, 

самостійна робота, самоконтроль). 

- Тематичне оцінювання (модульні контрольні роботи). 

- Підсумкове оцінювання (іспит). 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Накопичувальна бально-рейтингова система передбачає оцінювання 

компетентностей, передбачених освітньо-професійною програмою за всі види 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності: виступи на практичному 

занятті, контрольна робота, тестування, самостійна робота (конспекти уроків, 



проєкти, презентації досвіду вчителя, методичний кейс), поточний та 

підсумковий контроль.  

Основними критеріями оцінювання знань бакалаврів з курсу «Методика 

навчання української мови в ЗЗСО» є:  

1) характер і якість самостійної підготовки студента до заняття;  

2) ступінь усвідомлення навчального матеріалу, розуміння того, про 

що повідомляється;  

3) повнота, правильність і точність відповіді;  

4) наявність прикладів (ілюстрацій) до названих положень, 

визначень;  

5) уміння застосовувати набуті знання у стандартних і нестандартних 

ситуаціях; безпомилкове (відповідно до вимог) виконання  практичного 

завдання;  

6) мовленнєве оформлення відповіді, вміння донести інформацію до 

свідомості інших;  

7) дотримання в усному мовленні норм літературної мови.  
  

 Критерії оцінювання: 
1. При усних відповідях:  

 повнота розкриття питання;  

 логіка викладення, культура мовлення;  

 упевненість, аргументованість та емоційність;  

 використання основної та додаткової літератури (підручників, 

навчальних посібників, журналів, інших періодичних видань 
тощо);  

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки.  

2. При виконанні письмових завдань:  

 мовна грамотність – повнота розкриття питання;  

 цілісність, системність, логічна послідовність, уміння 

формулювати висновки;  

 акуратність оформлення документа та письмової роботи;  

 підготовка матеріалу (презентації) за допомогою комп'ютерної 

техніки, різних технічних засобів (плівок, слайдів, приладів, схем 
тощо).  

 

Рівні досягнень студентів 
Для визначення ступеня оволодіння навчальним матеріалом із подальшим 

його оцінюванням рекомендуємо застосовувати такі рівні досягнень студентів.  

 
90-100 

балів 
Відмінно – високий рівень володіння теоретичними 

знаннями й практичними вміннями. Студент показує високий 

рівень володіння теоретичним матеріалом, розуміється в 

методах та прийомах навчання української мови в закладах 

загальної середньої освіти. Усна чи письмова відповідь загалом 

правильна, послідовна, змістовна. Студент уміє глибоко 

аналізувати, порівнювати, критично осмислювати науково-



методичну та загальнонаукову інформацію; посилається на 

думки відомих методистів, аналізує, зіставляє, узагальнює, 

систематизує методичні явища й положення.  

Вільно володіє сучасними методами та прийомами 
навчання української мови в ЗЗСО; проєктує різні типи уроків з 

урахуванням педагогічного досвіду та знань про індивідуально-

вікові особливості учнів; не допускає фактичних, мовленнєвих 
недоліків у власному мовленні. Володіє науковим 

інструментарієм у галузі української лінгвістики, проблемно-

пошуковими методами для проведення досліджень у галузі 
української лінгвістики та методики української мови,  

застосовує  раціональні прийоми  пошуку,  відбору і 

використання фахової інформації з різних джерел, у т.ч. 

цифрових; бере участь в різних формах наукової комунікації 
(конференціях, семінарах); дотримується правил академічної 

доброчесності; ефективно взаємодіє в команді, у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп. 
80-89 

балів 
Добре – достатній рівень оволодіння знаннями навчального 

матеріалу, вміннями їх практичного впровадження. Студент 

показує достатній рівень сформованості професійних 

компетентностей, усна чи письмова відповідь правильна, 

повна, чітка, логічна, послідовна, змістовна. Студент уміє 

аналізувати, порівнювати, критично осмислювати науково-

методичну та загальнонаукову інформацію; посилається на 

думки відомих методистів, аналізує, зіставляє, узагальнює, 

систематизує методичні явища й положення.  

Володіє сучасними методами та прийомами  навчання 

української мови в ЗЗСО; проєктує різні типи уроків з 

урахуванням педагогічного досвіду та знань про індивідуально-
вікові особливості учнів; не допускає фактичних, мовленнєвих 

недоліків у власному мовленні. Володіє науковим 

інструментарієм у галузі української лінгвістики, проблемно-
пошуковими методами для проведення досліджень у галузі 

методики української мови, застосовує раціональні прийоми 

пошуку, відбору і використання фахової інформації з різних 
джерел, у т. ч. цифрових; бере участь в різних формах наукової 

комунікації (конференціях, семінарах); дотримується правил 

академічної  доброчесності; ефективно взаємодіє в команді, у 
професійному колективі та з представниками інших 

професійних груп. 

70-79 
балів 

Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичними 

знаннями й практичними вміннями; студент розуміється в 

методах та прийомах навчання української мови в закладах 

загальної середньої освіти. Усна чи письмова відповідь загалом 

правильна, послідовна, змістовна. Загалом уміє аналізувати, 

порівнювати, критично осмислювати науково-методичну та 



загальнонаукову інформацію; посилається на думки відомих 

методистів, аналізує, зіставляє, загалом узагальнює, 

систематизує методичні явища й положення.  

Загалом володіє сучасними методами та прийомами 

навчання української мови в ЗЗСО; проектує різні типи уроків з 

урахуванням педагогічного досвіду та знань про індивідуально-

вікові особливості учнів; стежить за власним мовленням.  

Загалом володіє науковим інструментарієм у галузі 

української лінгвістики, проблемно-пошуковими методами для 

проведення досліджень у галузі української лінгвістики та 
методики української мови, застосовує раціональні прийоми 

пошуку, відбору і використання фахової інформації з різних 

джерел, у т.ч. цифрових; дотримується правил академічної 

доброчесності; прагне до ефективної взаємодії в команді, у 
професійному колективі та з представниками інших 

професійних груп. 

60-69 
балів 

Задовільно   – середній рівень володіння теоретичними 

знаннями й практичними вміннями; студент  поверхово 

розуміється  в методах та прийомах навчання української мови в 

закладах загальної середньої освіти. Усна чи письмова відповідь 

правильна, неповна, не завжди чітка,  логічна, послідовна, 

змістовна, допускаються окремі фактичні помилки, неточності. 

Загалом під керівництвом викладача аналізує, порівнює, 

критично осмислює науково-методичну та загальнонаукову 

інформацію; намагається посилатися  на  думки   відомих  

методистів, аналізує,  зіставляє, загалом узагальнює, 

систематизує методичні явища й положення.  

Загалом володіє сучасними методами та прийомами 

навчання української мови в закладах ЗЗСО; з допомогою 

викладача студент проектує і проводить різні типи уроків з 

урахуванням педагогічного досвіду та знань про індивідуально-

вікові особливості учнів; стежить за власним мовленням.  

Загалом володіє науковим інструментарієм у галузі 

української лінгвістики, проблемно-пошуковими методами для 
проведення досліджень у галузі української лінгвістики та 

методики української мови, не завжди застосовує раціональні 

прийоми пошуку, відбору і використання фахової інформації з 
різних джерел, у т. ч. цифрових; іноді бере участь в різних 

формах  наукової комунікації (конференціях, семінарах);  прагне  

дотримуватися  правил академічної доброчесності. 
50-59 

балів 
Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, 

практичними вміннями й навичками визначається нижче 

середнього. Усна чи письмова відповідь неповна, не завжди 

чітка, логічна, послідовна, змістовна, допускаються фактичні 



помилки, неточності. Студент не завжди посилається на думки 

відомих методистів, намагається аналізувати, зіставляти, 

узагальнювати, систематизувати методичні явища й положення,  

при  цьому допускає неточності, огріхи. Намагається 

аналізувати, порівнювати, критично осмислювати науково-

методичну та загальнонаукову інформацію; проте наявні 

фактичні помилки у викладі матеріалу.  

Частково володіє сучасними методами та прийомами 

навчання української    мови    в    закладах    загальної    

середньої    освіти;     з допомогою викладача студент проектує 

різні види занять, часто допускає     методичні    помилки;    

прагне     стежити     за   власним мовленням.  

Частково володіє  науковим  інструментарієм  у  галузі 

української лінгвістики, проблемно-пошуковими методами для 

проведення досліджень у галузі української лінгвістики та 
методики української мови, не завжди застосовує раціональні 

прийоми пошуку, відбору і використання фахової інформації з 

різних джерел, у т.ч. цифрових; 
36-49 

балів 
Незадовільно – незадовільний рівень володіння 

теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками 

визначається нижче середнього. Усна чи письмова відповідь 

неповна, нечітка, непослідовна, допускаються грубі фактичні 

помилки. Студент не володіє навчальним матеріалом, не 

спроможний відтворити загальновідомі методичні явища й 

положення, не розуміє принципів навчання української мови у 

ЗЗСО, ігнорує зауваження й вказівки методиста-викладача.  

Простежується систематична непідготовленість до 

практичних занять, часті пропуски без поважних причин. 

Відсутність  теоретичної підготовки веде до неспроможності 
студента практично моделювати конспекти уроків відповідно до 

вимог. 

1-34 бали Незадовільно – низький рівень знань, відсутність 
практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного 

вивчення дисципліни, неспроможність дати усну чи письмову 

відповідь, відтворити загальновідомі методичні явища й 
положення, простежується систематична непідготовленість до 

практичних занять, часті пропуски без поважних причин. 

Відсутність  теоретичної підготовки веде до неспроможності 
студента практично моделювати конспекти уроків відповідно до 

вимог. Потребує повторного прослуховування курсу. 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Оцінка за національною Оцінка за шкалою ECTS 



шкалою 
Оцінка (бали) 

Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 
Рекомендована література  

1. Баландіна Н. Ф. Україська мова. Розвиток ситуативного мовлення : 7-9 кл. : 

навч. посібн. Харків, 2010, 272 с. (Сучасна школа). 

2. Береш О. І., Гнаткович Т. Д., Ківежій О. В. Шкурда М. І. Українська мова. 5–9 

класи. Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних 

закладів. – Ужгород : Ґражда, 2015. – 68 с.  

3. Біляєв О. Зміст уроку мови. Українська мова і література в школі. 2003. № 4. 

С. 2–6.  

4. Біляєв О. Лінгводидактика рідної мови : навч.-метод. Посібник. Київ, Генеза, 

2005. 180 с. 

5. Біляєв О. Методика мови як наука. Дивослово. 2002. №11. С. 20–24, 49–50.  

6. Бондар С. П. Методи навчання. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; 

головний ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. С. 492–494.  

7. Бровко О. О., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Порохня Л. В., 

Шестопалова Т. П. Позакласна робота з української мови і літератури: 

олімпіади, науково-дослідницька робота. Луганськ, 2005.  

8. Голуб Н. Б. Метод проектів на уроці української мови в школі. Українська 

мова і література в школі. 2013.  № 8. С. 15–19. 

9. Голуб Н. Б. Робота з текстами на уроках української мови у процесі вивчення 

синтаксису й пунктуації у 8–9 класах. Українська мова і література в школі. 

2017.  № 1. С. 2–8. 

10. Голуб Н. Б. Ситуаційний метод на уроках української мови в школі. 

Українська мова і література в школі. 2013. № 7. С. 18–23.  

11. Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. Навчання синтаксису на уроках української 

мови у 8-9 класах : метод. посібник. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 128 с. 

12. Горошкіна О. Підручник як засіб формування соціокультурної компетенції 

учнів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 2010. № 22.  Ч. ІІ.  С. 183–189.  

13. Граматичний словник української літературної мови: словозміна. К., 

2011.Донецьк, 2007. 

14. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Дивослово. 

2004. № 3.  С. 76 – 81.  

15. Дика Н. М., Огарь Ю. В. Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час 

вивчення синтаксису. Молодий вчений. 2014. № 9. С. 111―114. 

16. Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помилками. Дивослово. 

2002. № 12. С. 30-33. 

17. Дмитренко Г. Займенник (6 клас). Урок української. 2000. № 10. С. 30 - 35. 

18. Закон України «Про загальну середню освіту» / Верховна Рада України. Закон 

від 13.05.1999 № 651-XIV// http://zakon.rada.gov.ua  

http://zakon.rada.gov.ua/


19. Караман С. Методика навчання української мови в гімназії. Київ: Ленвіт, 

2000.  272 с.  

20. Караман С. Тихоша В. Технологія створення підручників і посібників для 

поглибленого вивчення української мови в гімназії.. Дивослово. Київ, Преса 

України, 2001. №4. С. 36–38;  

21. Когут О. І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури. 
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 6. Інформаційні ресурси 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/mova/  

http://subject.com.ua/lesson/mova/  

http://gorodenok.com/конспекти-уроків/  

https://www.schoollife.org.ua/usi-uroky-ukrajinskoji-movy-ta-literatury/ 

http://getalosveta.blogspot.com/p/blog-page_40.html  

http://ukrmogim.blogspot.com/p/blog-page_9409.html  

https://www.facebook.com/nus.org.ua/ – Нова українська школа 

http://www.man.gov.ua – Мала Академія Наук України 

http://shkola.ua – Навчальний портал Школа.ua.  Розділ порталу «Вчителям» представляє 

методичну та навчальну літературу для педагогів 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-5-9-klas
http://subject.com.ua/lesson/mova/
http://gorodenok.com/конспекти-уроків/
http://getalosveta.blogspot.com/p/blog-page_40.html
http://ukrmogim.blogspot.com/p/blog-page_9409.html
https://www.facebook.com/nus.org.ua/
https://www.facebook.com/nus.org.ua/
https://www.facebook.com/nus.org.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://www.man.gov.ua/
http://shkola.ua/
http://shkola.ua/


http://filologinya2010.blogspot.com/p/blog-page_55.html  

ttp://www.parta.com.ua/ukr/books/ukr_mova/  

https://academia.in.ua/?q=content/шкільні-підручники-з-української-мови 

http://ukrlitera.ru/index.php/ukr-mova-ta-literatura/kalplanukr 

http://nico-ukr.at.ua/news/kalendarni_plani/1-0-3 

www. mon. gov. ua  

www.imzo.gov.ua 

http://www.teacher.in.ua  – Український освітній портал. Український портал для вчителів та 

викладачів. Розробки уроків і сценаріїв до свят. Методичні матеріали. Наочність до уроків.  

https://kso.page.link/wps Модельна навчальна програма «Українська мова 5-6 класи для 

закладів загальної середньої освіти». 
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