


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Основним завданням комплексного кваліфікаційного екзамену для 

студентів напряму підготовки «Початкова освіта» освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр» є перевірка відповідності рівня 

готовності майбутніх фахівців Галузевому стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 6.010102 «Початкова освіта». Державна атестація є 

підтвердженням готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

активної участі у формуванні національної освіти України, пошуку 

найбільш результативних та ефективних методів навчально-виховної 

діяльності, підвищенні рівня педагогічної культури та педагогічної 

майстерності. 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену спрямована на 

перевірку рівня фахової компетентності майбутніх учителів початкової 

школи, що відповідає їхній освітньо-кваліфікаційній характеристиці, 

сприяє виявленню рівня фундаментальної та спеціальної підготовки. 

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену охоплює фахові 

знання з методик навчання освітніх галузей «Мова і література», 

«Математика», «Технології», «Природознавство», «Мистецтво» тощо. 

Формою проведення державної атестації можуть бути: 

- тестові завдання для перевірки теоретичної складової готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності; 

- вирішення комплексних кваліфікаційних завдань для перевірки 

практичної складової готовності до професійної діяльності. 

Під час проведення державної атестації виявляються вміння 
випускника ретранслювати теоретичні знання у практичній діяльності, 
прогнозувати наслідки педагогічного впливу, готовність до реалізації 
здобутих знань, застосування інноваційних педагогічних технологій, 
володіння основами педагогічної майстерності, вдосконалення 
особистісно-професійних якостей. 
 



МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Методика вивчення нумерації чисел у концентрі «Десяток» 
Підготовчий період і його особливості. Властивості та відношення 

предметів. Лічба. Методика вивчення нумерації чисел від 1-10 та числа 0. 
Утворення і назва чисел, запис і читання чисел. Місце числа в 
натуральному ряді. Порівняння і склад чисел. 

 
 Методика вивчення нумерації чисел в концентрі «Сотня» 

Методика вивчення нумерації чисел від 11 до 20 і від 21 до 100. Нова 
лічильна одиниця - десяток. Рахунок десятками. Утворення і назва чисел, 
їх десятковий склад. Запис і читання чисел, порядок слідування їх у 
натуральному ряді. Порівняння чисел. Система вправ для засвоєння 
нумерації чисел. 
 

Методика вивчення додавання та віднімання у концентрі 
«Десяток» 

Ознайомлення з діями додавання і віднімання. Зв'язок між додаванням і 
відніманням. Переставний закон додавання. Табличні випадки додавання і 
віднімання в межах 10: складання і заучування таблиць додавання і 
віднімання чисел. 
 
   Методика вивчення табличного додавання і віднімання в межах 20 

Додавання і віднімання з переходом через десяток. Основні властивості 
арифметичних дій, на яких ґрунтується вивчення додавання чисел з 
переходом через десяток. Додавання і віднімання чисел в межах 20, 
основаних на нумерації. 
 

  Методика вивчення додавання і віднімання двоцифрових чисел 
Послідовність вивчення дій додавання і віднімання в межах ста. 
Навчання прийомів усних і письмових обчислень з переходом і без 

переходу через розряд. Основні властивості арифметичних дій, на яких 
ґрунтується вивчення додавання і віднімання в межах сотні. Система 
вправ з формування усних прийомів додавання і віднімання двоцифрових 
чисел. 

 
  Методика вивчення усних обчислювальних прийомів додавання і 
віднімання для чисел першої тисячі і багатоцифрових чисел 

Основні математичні закони і правила, на яких ґрунтується вивчення 
додавання і віднімання. Нумераційні випадки (345+1; 450+50; 354-4; 
56000+1.). 
Додавання і віднімання цілих сотень (тисяч). Додавання і віднімання виду: 
70+6; 140-80; 700+6; 140-80; 70200+40; 450-300; 450+30.). 



 
  Методика вивчення табличного множення і ділення в концентрі 

«Сотня» 
Ознайомлення з діями множення і ділення. Назва компонентів і 

результатів множення (ділення). Читання і запис виразів. Переставна 
властивість множення. Взаємозв'язок між компонентами і результатом дій 
множення. Методика вивчення табличного множення і ділення. 
 

  Методика вивчення позатабличного множення і ділення 
Ознайомлення з основними властивостями арифметичних дій, на яких 

ґрунтується вивчення позатабличних випадків множення і ділення. 
Методика позатабличного множення і ділення. Ділення з остачею. Окремі 
випадки множення і ділення. ( 1•а, а•1, 10•a, а•10, 0 • а, а • 0, а: 1,а: а, 0: а). 
 

   Методика вивчення письмового множення та ділення на 
одноцифрове число 

Означення множення. Закони множення. Означення ділення. 
Властивості ділення. Теоретичні основи письмового множення   та   
ділення   на   одноцифрове   число.   Підготовча   робота  та ознайомлення 
з алгоритмами письмового множення та ділення на одноцифрове число. 
Особливі випадки письмового множення та ділення. 
 
   Методика вивчення письмового множення та ділення на розрядне 

число 
Теоретичні основи множення та ділення на розрядне число. Підготовча 

робота. Ознайомлення з алгоритмами множення та ділення на розрядне 
число. Особливі випадки письмового множення та ділення. 
 
  Методика вивчення письмового множення та ділення на двоцифрове 

та трицифрове число 
Послідовність вивчення навчального матеріалу. Теоретичні основи 

письмового множення та ділення на двоцифрове число. Підготовча робота 
та ознайомлення з алгоритмами письмового множення та ділення на 
двоцифрове та трицифрове число. Особливі випадки ділення. 
 

  Методика роботи з задачами, що розкривають конкретний зміст 
арифметичних дій 

Класифікація простих задач. Підготовча робота. Формування поняття 
«задача». Структурні елементи задачі. Методика роботи з задачами на 
знаходження суми, остачі, добутку, частки ділення на вміщення і ділення 
на рівні частини. 
 



  Методика роботи з задачами, що розкривають зв'язки між 
результатами та компонентами дій. (на знаходження невідомого 

компонента арифметичних дій) 
Підготовча робота та ознайомлення з задачами на знаходження 

невідомого доданку, невідомого зменшуваного та невідомого від'ємника. 
Зв'язок між множенням та діленням. Методика навчання розв'язуванню 
задач на знаходження невідомих множників, діленого чи дільника. 
 
   Методика роботи з задачами на збільшення (зменшення) числа на 

кілька одиниць та різницеве порівняння. 
Підготовча робота. Розкриття змісту відношення «більше на», « менше 

на» «на скільки більше». Методика розв'язування задач на збільшення або 
зменшення числа на декілька одиниць. Методика розв'язування задач на 
різницеве порівняння. 
 

 Методика роботи з задачами на різницеве та кратне 
відношення    

        Підготовча робота до введення задач на збільшення (зменшення) 
числа на кілька одиниць та у декілька разів. Розкриття змісту відношення 
«більше в» «більше на», «менше в» і «менше на» і «у скільки разів 
більше» «на скільки більше» і «у скільки разів менше». Методика 
розв'язування задач на збільшення або зменшення числа у декілька разів. 
Методика розв'язування задач на різницеве та кратне порівняння. 

 
   Етапи розв'язання складених задач і прийоми їх виконання. Творча 

робота над задачами 
Перше ознайомлення із складеними задачами. Етапи формування 

загального вміння розв'язувати складені задачі. Етапи роботи над задачею: 
читання і сприймання задачі, аналіз змісту задачі, пошук плану 
розв'язування задачі, виконання плану розв'язування задачі, перевірка 
розв'язку задачі. 
 
   Способи пошуку плану (аналізу) розв 'язування нетипових складених 

задач 
Різні форми пошуку плану розв'язування задач. Синтетичний спосіб 

пошуку плану. Аналітичний (повний і неповний) спосіб пошуку плану 
розв'язування   задач.   Аналітико-синтетичний      спосіб   пошуку   плану 
розв'язування задачі. 
 

  Методика роботи з задачами на знаходження четвертого 
пропорційного 

Істотні ознаки, види задач на знаходження четвертого пропорційного. 
Підготовча робота, ознайомлення з задачами на знаходження четвертого 



пропорційного. Способи розв'язування задач на знаходження четвертого 
пропорційного. 
 

  Методика роботи з задачами на пропорційне ділення 
        Істотні ознаки та види задач на пропорційне ділення. Підготовча 
робота. 
Методика роботи з задачами на пропорційне ділення. Формування вмінь 
розв'язувати задачі на пропорційне ділення. 

 
  Методика роботи з задачами на знаходження невідомого за двома 

різницями 
       Істотні ознаки та види задач на знаходження невідомого за двома 
різницями. Підготовча робота, ознайомлення та формування вмінь 
розв'язувати задачі на знаходження невідомого за двома різницями. 

 
  Методика роботи з задачами на рух 

Види задач на рух. Підготовча робота та ознайомлення з задачами на 
прямолінійний рух двох тіл в одному напрямку, назустріч, протилежних 
напрямках. Формування вмінь молодших школярів розв'язувати задачі на 
рух. 
 

  Методика вивчення виразів у початкових класах 
Формування і розвиток уявлень учнів про числові та буквені вирази. 

Читання виразів. Ознайомлення з розв'язуванням задач на основі 
складання числових виразів та виразів із змінною. 

 
  Вивчення рівнянь і нерівностей у початковій школі 

      Формування уявлень учнів про рівняння з однією змінною. 
Особливості формування вмінь учнів розв'язувати рівняння з однією 
змінною. Методика ознайомлення учнів із розв'язуванням задач 
складанням рівнянь. Формування уявлень про числові нерівності та 
нерівності з однією змінною. Розв'язування нерівностей зі змінною. 
 

  Вивчення ліній та кутів у початковій школі 
      Види ліній. Методика ознайомлення молодших школярів з 
геометричними фігурами: точка, крива, пряма, відрізок, ламана, промінь, 
кут. Ознайомлення учнів з прямим, гострим та тупим кутами. 
 
      Методика вивчення многокутників, кола та круга у початковій школі            
Види многокутників. Методика ознайомлення учнів з геометричними 
фігурами та їх властивостями: чотирикутник, зокрема прямокутник 
(квадрат), коло і круг та їх елементи. Периметр многокутника. 
 



 
      Методика вивчення величини «Довжина» в початковій школі 

       Дії над відрізками, їх властивості. Поняття довжини відрізка та її 
вимірювання. Властивості числових значень величини. 
Методика вивчення довжини. Одиниці вимірювання довжини та їх 
співвідношення. Формування навичок вимірювання довжини і дії над її 
значеннями. 
 

  Методика вивчення величини «Площа» 
      Підготовча робота. Розкриття змісту поняття «площа». Ознайомлення з 
одиницями площі та їх співвідношенням. Методика вивчення площі 
прямокутника. Вимірювання площі фігур за допомогою палетки. 

 
  Методика вивчення величини «Час» 

       Час, його властивості та вимірювання. 
Одиниці часу, відомості про їх походження. Ознайомлення учнів з 
одиницями часу і їх співвідношеннями. Визначення часу за годинником. 
Навчання розв'язування задач на знаходження тривалості подій дати 
початку, закінчення події. 
 

 Методика ознайомлення учнів зі швидкістю та залежностями між 
швидкістю, часом та відстанню 

      Величини. Види величин: скалярні і векторні. Основні величини, що 
вивчаються у початкових класах. Ознайомлення молодших школярів із 
швидкістю. Розв'язування задач, що розкривають залежності між 
швидкістю, часом та відстанню. 

 
  Методика вивчення дробів у початковій школі 

      Поняття «Дріб». Формування в учнів початкової школи уявлень про 
дроби, порівняння дробів. Навчання розв'язуванню задач на знаходження 
дробу від числа і числа за значенням його дробу. 
 
 

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
(читання) 

 
Предмет і завдання курсу методики читання. Методика читання в 

історичному аспекті. 
Читач і навчальна діяльність. Значення літератури і мистецтва в 

процесі формування особистості. Вплив літератури на розвиток 
особистості шляхом сприйняття - діяльності, в якій синтезуються процеси 
мислення, пам'яті, уявлення, емоційна сфера читача (О. І. Никифорова, 



А. А. Смирнов, П. М. Якобсон, Н. Д. Молдавська). Розуміння художнього 
образу, його краси і глибини. 

Сучасна класична система підготовки учнів молодшого шкільного 
віку до самостійного читання. 

Уроки навчання грамоти, уроки позакласного читання як основна 
форма формування дитини-читача. 

Зміст програми з читання в 1-4 класах. Принципи побудови програми. 
Змістові лінії програми. Система знань, умінь і навичок, що визначається 
читанками. Система знань, умінь і навичок, що визначається в процесі 
читання і вивчення доступного кола дитячих книг. Злиття цих двох систем 
у діяльності учнів під час самостійного вибору і читання дитячих книг. 
Вимоги до рівня сформованості і читацьких умінь учнів за роками й 
етапами навчання. 

Особливості нової програми «Літературне читання». Нові акценти 
програми. Структура програми. Мета вивчення предмета. 

В. О. Сухомлинський про роль читання в розвитку особистості 
молодшого школяра. 

Методи навчання читати в школі. Методи позакласного читання: за  
Н. М. Свєтловською (пояснювальне, виховне, літературно-художнє 
читання, читання вголос, огляд дитячих книг, формування читацької 
самостійності в початкових класах, читання-розгляд); за О. В. Джежелей 
(емоційно-понятійний метод, пояснювальне, творче, літературне, виховне 
читання, читання-розгляд). 

Основні поняття: читач, читацька діяльність, система підготовки 
дитини-читача, методики читання. 

 
Типи уроків читання 

 
Типи уроків: вступний урок до вивчення теми; урок вивчення нового 

твору; урок порівняльного аналізу текстів; узагальнюючий урок. Варіанти 
уроків читання (за О. Я. Савченко): 
1. Уроки вивчення творів одного жанру (вірша, оповідання, казки, легенди 
та ін.). 
2. Уроки-сходинки до монографічного вивчення творчості письменника. 
3. Уроки-інсценізації. 
4. Уроки з ігровим сюжетом. 
5. Уроки, на яких поєднуються різні види мистецтв (образотворче 
мистецтво, поезія, музика, вишивка). 
6. Уроки-роздуми. 
7. Інтегровані уроки. 
8. Уроки-діалоги. 
9. Уроки розвитку літературних здібностей. 
10. Узагальнюючі уроки 



Основні поняття: тип уроку, вступ до теми, порівняльний аналіз, 
узагальнення. 
 
Навичка читання. Методика вдосконалення навички читання в учнів 

початкової школи 
 

Досягнення сучасної психолінгвістики в галузі читання як 
комунікативної діяльності і теорії тексту. Читання як один із видів 
мовленнєвої діяльності (О. О.. Леонтьев, І. А. Зимня, А. Н. Соколов, М. І. 
Жинкін). 

Види читання (голосне, мовчазне), їхнє значення. Основні етапи 
розвитку навички читання. Співвідношення голосного і мовчазного 
читання в початковій школі. 

Навичка читання. Правильність читання. Швидкість читання. 
Усвідомлення читання. Активізація розумової діяльності. Врахування 

знань про будову тексту. Словникова робота. Методика формування 
правильності, швидкості, усвідомленості читання. 

Виразність читання. Методика підготовки* учнів до виразного читання 
тексту. 

Вправи з розвитку навички виразного читання. Прийоми постановки 
мовленнєвого дихання, дикції, використання різної сили голосу, висоти, 
тону. 

Прийоми навчання учнів дотримуватися логічного наголосу, логічних 
пауз, логічних наголосів у реченні, розвиток уміння інтонувати речення 
на основі усвідомлення змісту, ідейної спрямованості, зображувальних 
засобів твору. Хорова декламація. Читання в особах, читання діалогів. 
Заключне виразне читання художнього твору (відновлення цілісного 
сприйнятгя тексту на основі усвідомлення його основної думки і свого 
ставлення до героїв, подій твору). 

Основні поняття: читання; читання як мовленнєва діяльність; 
навичка читання; якості повноцінного читання (правильність, швидкість, 
виразність, усвідомлення). 

Основні етапи роботи з художнім твором 

Етап “до читання твору”. 
Етап “під час читання”. Цілісне сприймання твору, повторне 

перечитування та аналіз, вторинний синтез. 
Етап “після читання”. 
Основні поняття: процесуальний, змістовий, емоційний напрями 

підготовки учнів до читання твору; первинний синтез, аналіз, вторинний 
синтез. 

 
 



Аналіз художнього твору в початковій школі 
Аналіз „услід за автором”. 
Пообразний аналіз. 
Проблемно-тематичний шлях аналізу. 
Вимоги до проблемних запитань. 
Послідовність аналізу твору проблемно-пошуковим шляхом. 
Ключові слова: аналіз, види аналізу: услід за автором, проблемно- 

тематичний, пообразний, комбінований. 
 

Літературознавча пропедевтика в початковій школі  

Тема та основна думка твору. Сюжет і композиція. Герой 
(персонаж) твору. Автор твору. Мова твору. Жанр. 

Особливості читання загадки, прислів'я, лічилки, скоромовки  

Жанрові особливості загадки, прислів’я, приказки, скоромовки, 
лічилки. Місце малих жанрів у змісті читанок. Вимоги програми до 
опрацювання творів малих жанрів. Методика опрацювання творів малих 
жанрів. 

Особливості читання казки  

Жанрові особливості казки. Види казок. Місце казки у змісті читанки. 
Вимоги програми до опрацювання казок. Методика опрацювання казок. 

Особливості методики читання оповідання 
 
Жанрові особливості оповідання. Схема аналізу оповідання, в основі 

якого лежить вчинок. Ідеограма аналізу оповідання. Методика проведення 
вступної, аналітичної, узагальнюючої бесід. Робота з ілюстраціями. Різні 
види переказу змісту. Складання плану. 
 

Особливості читання легенди 
Жанрові особливості легенди. Спільні та відмінні ознаки легенди і казки. 
Вимоги програми до опрацювання легенд. Місце легенд у змісті читанки. 

Методика читання легенд у початковій школі. 
 

Особливості методики читання творів пейзажної лірики  
Лірична поезія та її особливості. Ліричний герой. Римування, ритм. 

Художні засоби зображення картин. Прийоми аналізу поезії. 
 
 



Організація творчої діяльності учнів на основі прочитаного  
Аналіз змістової лінії програми «Розвиток творчої діяльності учнів». 

Прийоми розвитку творчих здібностей учнів засобами художнього твору. 
Аналіз творчих завдань, поданих до текстів читанки. 

 
Методика проведення уроків позакласного читання  

Теорія формування читацької самостійності. Закони формування 
читацької самостійності. Етапи формування читацької самостійності. 

 
 

Методика викладання української мови 
(навчання грамоти) 

 
Психолого-педагогічні та лінгвістичні основи методики навчання 

грамоти. Методи навчання грамоти в історичному висвітленні. Аналіз 
сучасного звукового аналітико-синтетичного методу 

Основні поняття: навчання грамоти, лінгвістичні основи, психолого-
педагогічні основи, методи навчання грамоти, аналітичні, синтетичні, 
аналітико-синтетичні методи, буквоскладальний, метод цілих слів. 

Навчання  грамоти  як     засіб  набуття  учнями  перших  навичок 
правильного читання і письма, формування їх мислення і розвиток 
мовлення. 

Основні завдання: розвиток фонетико-фонематичного слуху, зв'язного 
мовлення, формування читацької навички, формування каліграфічного 
письма. 

Психолого-педагогічні основи: добір форм, методів і видів роботи з 
урахуванням психологічних особливостей першокласника (мовлення, 
увага, мислення, уява, сприймання). 

Здійснення навчання грамоти шестирічних першокласників за 
звуковим аналітико-синтетичним методом. Науково-методичні засади 
аналітико- синтетичного методу: 

- предметом читання є позначена буквами звукова будова слова; 
звуки мовлення, які дитині необхідно відтворити, читаючи слово, є тими 
основними мовними одиницями, якими вона оперує на початковому етапі 
оволодіння грамотою; 

- початкові фонетичні уявлення діти мають одержувати тільки на 
основі спостережень за відповідними одиницями живого мовлення (звук, 
голосний, приголосний, склад.) з належним усвідомленням їх істотних 
ознак; 

- початку ознайомлення дітей з буквами має передувати період 
практичного засвоєння звукової системи рідної мови, так званий 
добукварний період. 



Основні завдання добукварного періоду. Види мовлення. 
Основні завдання розвитку мовленнєвої діяльності першокласників. 

Система моделювання слів 

                Звуковий аналіз слів. Аналіз навчального змісту букварів 
Основні поняття: мовлення, мовленнєвий розвиток, завдання, 

активний словник, граматичний лад, зв’язне мовлення, засоби розвитку 
зв’язного мовлення, тема, мета, структура уроку навчання грамоти. 

Розвиток мовлення як основоположний розділ навчання грамоти. 
Програма з навчання грамоти. Основні напрями роботи з розвитку 

мовлення: 
- вдосконалення звуковимови і культури мовлення; 
- робота над збагаченням, уточненням і активізацією слс вника; 
- вдосконалення граматичного ладу мовлення; 
- розвиток зв'язного мовлення. 

Основні етапи букварного періоду. Структура і методика проведення 
уроків ознайомлення з новою буквою. Аналіз навчального змісту букварів 

Основні поняття: букварний період, етапи букварного періоду, 
тема, мета і структура уроку, навчальний зміст, види роботи, буквене 
лото, променеві таблиці. 

Завдання букварного періоду: ознайомити із літерами; розвиток 
зв’язного мовлення, формування навички читання, формування навички 
письма. Букварний період поділяється на три етапи. Основні граматичні 
поняття цього періоду; основні знання й уміння, які формуються 
протягом букварного періоду, спрямовані на формування механіки 
читання, а пізніше навички. Особливості роботи на першому етапі 
букварного періоду. Впорядкування граматичного ладу мовлення 
першокласників. 

Психолого-педагогічні, лінгвістичні особливості процесу навчання письма 
першокласників. Види списування 

 
Основні поняття: програмові вимоги, письмо, алгоритм подачі літери, 
сітка зошита, тема і мета уроку письма, зразки наочності на уроці 
письма. 
Навчання письма як складова загальної програми з рідної мови. 
Взаємозв'язок з навчанням читати, розвитком мовлення, правописом, 
образотворчою діяльністю, трудовим вихованням, фізкультурою. 
Письмо як комплексний вид навчальної діяльності. Структурні 
компоненти, правила і вміння. 
Основні групи навичок: 

а) технічні (правильно користуватися письмовим приладдям, 



координувати рухи руки, дотримуватися гігієнічних правил); 
б) графічні (правильно зображувати букви з потрібним нахилом, 

певної висоти й ширини, рівномірно розмішувати на рядку, правильно 
з'єднувати їх); 

в) орфографічні (правильно визначати звуковий і буквений склад 
слова, найпростіших слів, правопис яких не розходиться з вимовою, 
самостійно добирати слова з різними буквами, коментувати їх 
написання). 

Післябукварний період: основні завдання. Структура і методика 
уроків читання і письма післябукварного періоду. Аналіз навчального 
змісту нових підручників «Післябуквар» (М.С. Вашуленко), «Читанка» 

(В.О. Науменко) та «Українська мова» (М.Д.Захарійчук) 
 
Основні поняття: післябукварний період, основні завдання, 

інтегровані засади, тематичний підхід до навчального змісту, структура і 
методика уроку читання і письма. Структура програми з навчання 
грамоти. Основні види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння, письмо). Розділи курсу української мови: «Мова і мовлення», 
«Текст», «Слово» (підрозділи «Значення слова», «Будова слова», 
«Частини мови»), «Звуки і букви». 

Змістові лінії української мови: мовленнєва, мовна, соціокультурна. 
Розвиток діалогічного мовлення. Розвиток усного та писемного мовлення 
учнів. Вміння користуватися мовою як засобом спілкування, впливу, 
пізнання. Усні види мовленнєвої діяльності (спілкування - розуміння, 
діалогічне та монологічне мовлення). 

 
МЕТОДИКА  НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Обґрунтування структури і змісту курсу 

Основні поняття: мовна освіта, мовленнєвий розвиток, 
предметний (понятійно-лінгвістичний) аспект змісту програми, 
діяльнісний аспект змісту програми, мета вивчення початкового курсу 
української мови, основні завдання засвоєння курсу. 

Мовна освіта і мовленнєвий розвиток учнів початкової школи. 
Загальна характеристика істотних аспектів змісту програми з 

української мови в початковій школі. 
Зв’язок методики навчання української мови з теорією лінгвістики 

тексту, психолінгвістикою і теорією мовленнєвої діяльності. 
Ідея міжрівнених мовних зв’язків і її вплив на сучасний процес 

удосконалення змісту, структури і методики навчання української мови в 
початковій школі. 



Мета вивчення початкового курсу української мови. Основні 
завдання засвоєння курсу української мови в початковій школі. 

Основні принципи структурування нового курсу української мови. 

Принципи початкового навчання рідної мови і мовлення 

Основні поняття: принципи навчання. 

Принципи навчання української мови в початковій школі. 
Загальна характеристика загальнодидактичних принципів 

початкового 
навчання рідної мови і мовлення (традиційна класифікація): 
Науковість тлумачення мовних фактів. 
Перспективність і наступність навчання. 
Доступність і наочність викладу мовних понять. 
Систематичність, усвідомленість засвоєних знань. 
Зв’язок навчання з життям і активною мовленнєвою практикою 

молодших школярів. 
Характеристика методичних принципів навчання української мови: 
Принцип уваги до мовної матерії, до фізичного розвитку 

мовленнєвих органів. 
Принцип розуміння мовних значень і синхронного розвитку 

лексичних і граматичних навичок. 
Принцип оцінки виразності мовлення. 
Принцип розвитку чуття мови або мовного чуття. 

           Принцип випереджувального розвитку усного мовлення перед 
писемним, зіставлення писемного мовлення з усним у процесі опанування 
письма. 

Урок української мови в початковій школі 

Основні поняття: урок, тип уроку, структура уроку, комбінований урок, 
бінарні уроки, вимоги до уроку. 

          Урок як основна форма навчально-виховного процесу з рідної мови. 
Сучасний урок української мови в початковій школі. 
Основна мета уроку української мови. Навчальна, розвивальна і 

виховна цілі уроку рідної мови. 
Вимоги до уроку української мови в початковій школі. 
Таксономія уроків української мови в початковій школі. 
Урок вивчення нового матеріалу (урок засвоєння нових знань). 
Урок закріплення одержаних знань (урок формування вмінь і 

навичок). 
Урок застосування знань, умінь і навичок. 



Урок узагальнення і систематизації знань учнів. 
Урок контролю навчальних досягнень учнів. 
Комбінований урок. 
Структура уроку української мови. 
Поняття про бінарні уроки. Нестандартні уроки української мови в 

початковій школі. 

Методика вивчення фонетичного матеріалу в      
початковій школі 

Методика вивчення фонетичного матеріалу в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Голосні звуки». 
Методика вивчення теми «Приголосні звуки». 
Методика вивчення теми «Наголошені і ненаголошені голосні 

звуки».  
Методика вивчення теми «Дзвінкі і глухі приголосні звуки». 
Методика вивчення теми «Тверді і м’які приголосні звуки». 
Методика вивчення тем «Склад» і «Наголос». 
Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення 

фонетичного матеріалу в початковій школі. 
Система фонетичних вправ на уроках української мови в початковій 

школі. Види фонетичних розборів (звукового і звуко-буквеного) і 
методика їх проведення в початковій школі. 

Методика вивчення лексичного матеріалу в 
початковій школі 

Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення 
лексичного матеріалу в початковій школі. 

  Методика вивчення лексичного матеріалу в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Значення слова». 
Способи пояснення лексичного значення слів у початковій 
школі.  
Методика вивчення теми «Пряме і переносне значення слова». 
Методика вивчення теми «Близькі за значенням слова - синоніми». 
Методика вивчення теми «Протилежні за значенням слова - 
антоніми».  
Методика вивчення теми «Омоніми (без уживання термінів)». 
Система лексичних вправ на уроках української мови. 
Лексичний розбір і методика його проведення в початковій школі. 

 

 

 



Методика вивчення орфографічного матеріалу в початковій школі 

Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення 
орфографічного матеріалу в початковій школі. 

Методика вивчення орфографічного матеріалу в початковій школі. 
Методика вивчення фонетичних написань. 
Методика вивчення морфологічних написань. 
Методика вивчення традиційних написань. 
Методика вивчення семантичних написань. 
Методика вивчення орфографічних правил у початковій школі. 
Система орфографічних вправ на уроках української мови. 
Орфографічні розбори (фонетико-орфографічний і граматико- 

орфографічний) і методика їх проведення в початковій школі. 

Методика вивчення граматичного матеріалу в початковій школі 

Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення граматичного 
матеріалу в початковій школі. 

Методика вивчення граматичного матеріалу в початковій школі. 
Методика формування граматичних понять у початковій школі. 
Методика вивчення частин мови у початковій школі. 
Методика вивчення будови слова у початковій школі. 
Методика вивчення синтаксичного матеріалу в початковій школі. 
Система граматичних вправ на уроках української мови в 
початковій 

школі 
Граматичні розбори (морфологічний, морфемний і синтаксичний) і 

методика їх проведення в початковій школі. 

                  Методика вивчення частин мови в початковій школі 

Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення частин мови в 
початковій школі. 

Методика вивчення частин мови в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Іменник» у початковій школі. 
Методика вивчення теми «Прикметник» у початковій школі. 
Методика вивчення теми «Дієслово» у початковій школі. 

           Методика вивчення теми «Займенник» у початковій школі. 
          Методика вивчення теми «Числівник» у початковій школі.  

Методика вивчення теми «Прислівник» у початковій школі.    
Методика вивчення теми «Прийменник» у початковій школі. 
Методика вивчення теми «Сполучник» у початковій школі. 
Методика вивчення теми «Частка» у початковій школі. 
Морфологічний розбір (за частинами мови) і методика його 
проведення в початковій школі. 

 



 
Методика вивчення будови слова в початковій школі 

 
Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення лексичного 

матеріалу в початковій школі. 
Методика вивчення морфемної будови слова в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Закінчення» в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Основа слова» в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Корінь» у початковій школі. 
Методика вивчення теми «Префікс» у початковій школі. 
Методика вивчення теми «Суфікс» у початковій школі. 
Морфемний розбір (розбір слова за будовою) і методика його 

проведення в початковій школі. 
 

Методика вивчення синтаксичного матеріалу в початковій школі 
 

Основні напрями роботи вчителя на уроках вивчення синтаксичного 
матеріалу в початковій школі. 

Методика вивчення синтаксичного матеріалу в початковій школі. 
Методика вивчення теми «Головні члени речення».  
Методика вивчення теми «Другорядні члени речення».  
Методика вивчення теми «Однорідні члени речення». Методика 
вивчення теми «Речення». 
Методика вивчення теми «Види речень за метою висловлювання». 
Методика вивчення теми «Види речень за інтонаційним 
оформленням».  
Методика вивчення теми «Складне речення». 
 Система синтаксичних вправ на уроках української мови в 
початковій школі. 

   Синтаксичний розбір і методика його проведення в початковій 
школі. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ 
                   ОСВІТНЬОЇ  ГАЛУЗІ  «ПРИРОДОЗНАВСТВО» 

 

Аналіз державного стандарту загальної початкової 
освіти галузі  «Природознавство» 

Побудова програми курсу «Природознавство». Принцип 
лінійності. Змістові лінії курсу. 

Методи організації процесу навчання у методиці  курсу 
«Природознавство» 



Методи і прийоми навчання на уроках природознавства. 
Поняття методу навчання як дидактичної категорії. Класифікація 
методів навчання. Характеристика методів навчання. 

Організація спостережень у процесі вивчення курсу «Природознавство» 

  Значення спостереження для учнів початкової школи в пізнанні 
навколишнього середовища. Роль вчителя в організації спостереження 
за природою. Види спостережень. Методика проведення 
спостереження на уроках. Структура спостереження. 

Організація та методика проведення уроків-екскурсій  
 
Значення уроків-екскурсій їх класифікація, основні критерії. Вимоги 

до проведення екскурсій. Підготовка вчителя до проведення уроків 
екскурсій. 
 

Дослід та його види. Методика проведення дослідів на уроках 
природознавства 

Дослід. Його види. Структура. Методика використання досліду на 
уроках 
природознавства. 

Зміст та організація спостережень за природою  

Зміст спостереження. Принципи проведення спостережень. 
Організація спостережень (фронтальна, групова, індивідуальна). 

Особливості предметного уроку природознавства  

Особливість предметного уроку. Структура. Підготовка вчителя 
до предметного уроку. 

Засоби наочності у процесі навчання природознавства  

Сутність принципу наочності в процесі навчання 
природознавства. Види наочності та вимоги до їх використання. 
Характеристика засобів наочності. Доцільність вибору наочності в 
процесі навчання. 

Типи і структура уроків природознавства 

Урок - основна форма організації процесу навчання. Вимоги до 
уроку. Класифікація уроків. Характеристика макроструктури, 
мікроструктури. 



 
Класифікація уроків-екскурсій у процесі вивчення курсу 

«Природознавство» 
 Класифікація уроків-екскурсій. Види, особливості підготовки і 

проведення підсумкового  уроку-екскурсії.   Складання  логічної схеми 
змісту уроку-екскурсії. 
 
Види спостережень. Особливості методики організації кожного виду 

спостережень 
Види спостережень за тривалістю, формою організаційної діяльності 

учнів, за часом проведення, рівнем пізнавальної самостійності. 
Особливості методики організації кожного виду спостережень. 
 

Позаурочна і позакласна робота з природознавства 
Позаурочна і позакласна робота на уроках природознавства Цілі та 

методи позакласної роботи. Форми позакласної роботи. Основні напрямки 
позакласної та позашкільної роботи з природознавства. Система 
позашкільних закладів еколого-натуралістичного спрямування в Україні. 
 

Методи організації навчальної діяльності учнів початкової школи у 
процесі вивчення природознавства 

Дидактична сутність методу навчання. Структура навчання, 
характеристика методу. Який прийом у структурі методу навчання є 
основним, а який - допоміжним? Їх функції. 

 
Організація та методика проведення практичних робіт на уроці 

природознавства 
Практична робота та її види. Творча практична діяльність. 

 
 

МЕТОДИКА   ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 

Використання новітніх технологій на уроках трудового навчання в 
початковій школі 

Сутність поняття «технологія». Основні алгоритми і способи 
предметно-перетворювальних дій ручними техніками. Технологічні схеми. 
Технологічні картки. 

 
Естетичне виховання на уроках трудового навчання 

Естетичне виховання на уроках трудового навчання. Система 
естетичного виховання. Естетичний смак. Вплив виробів, що 
виготовляють учні, на естетичне виховання. 

 



Позакласна робота з трудового навчання в початковій школі 
Завдання та зміст позакласної роботи. Виховне значення позакласної 

роботи з трудового навчання. Характеристика основних форм позаурочної 
роботи. 

 
Формування культури праці на уроках трудового навчання 

Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої кімнати. Робоче місце 
викладача, учня. Інструменти індивідуального користування. Методичне 
забезпечення. 

 
Організація роботи з природними матеріалами на уроках трудового 

навчання в початковій школі 
Види природного матеріалу. Інструменти та обладнання на уроках 

трудового навчання. Правила безпеки праці. Організація робочого місця. 
Заготовлення матеріалів. Виготовлення виробів. 

 
Розвиток конструкторсько-винахідницьких умінь учнів 1-4 класів на 

уроках трудового навчання 
Сутність конструювання.  Характеристика поетапного навчання 

елементам конструювання.  Приклади конструкторсько-технологічних 
задач для учнів 1-4 класів. 

 
Особливості роботи з пластичними матеріалами на уроках трудового 

навчання в початковій школі 
Види пластичних матеріалів. Властивість глини і пластиліну, тіста. 

Обладнання, що використовується для роботи з пластичним матеріалом. 
 
Художнє конструювання за мотивами казок на уроках трудового 

навчання в початковій школі 
Сутність художнього конструювання. Методика використання 

художнього конструювання за мотивами казок на уроках трудового 
навчання в початковій школі 

Методи вербального впливу на уроках трудового навчання 
Сутність методів вербального впливу. Методика їх використання. 

 
 

МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З 
ОБРАЗОТВОРЧИМ МИСТЕЦТВОМ 

Методика ознайомлення молодших школярів з образотворчим 
мистецтвом 

Сутність образотворчого мистецтва. Особливості ознайомлення 
молодших школярів образотворчому мистецтву в початковій школі. 



Види образотворчого мистецтва та їх характеристика. Навести 
приклади.  

Жанри живопису  та їх характеристика. Навести приклади. 
Вимоги до підбору художніх творів для школярів різних вікових 

категорій. 
Форми, методи та прийоми ознайомлення молодших школярів з 

творами образотворчого мистецтва. 
 

Методика проведення уроків малювання пейзажу (передання 
простору) в початковій школі 

Структура проведення уроків малювання пейзажу.   Типові помилки 
при малюванні пейзажу учнями 1-4 класів. 

 
Критерії оцінювання учнівських робіт з образотворчого мистецтва 

навчального та творчого характеру 
Критерії оцінювання учнівських робіт з образотворчого мистецтва  у 

початковій школі та їх конкретизація стосовно навчальних та творчих 
завдань 

 

Методика ознайомлення з декоративно-вжитковим мистецтвом. 
Регіональні особливості та центри гончарства на Україні 

Поняття декоративно-вжиткового мистецтва. Методика ознайомлення 
з декоративно-вжитковим мистецтвом. Різновиди декоративно-вжиткового 
мистецтва. 

Символи та стилізація в традиційному декоративно-вжитковому 
мистецтві України 

Охарактеризувати основні символи декоративно-вжиткового 
мистецтва, що вживаються в початковій школі, розкрити їх зміст. 


