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Вступ 
Кандидатський екзамен зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (українська мова) ставить за мету виявити знання здобувача з 
історії формування і розвитку методики навчання рідної мови в початковій і 
середній школі (допрофільній, профільній), її теоретичних підвалин, 
основних проблем і шляхів їх розв’язання. Здобувач має виявити фахові 
знання з методики навчання предмета: бути ознайомленим із концепціями та 
стандартом мовної освіти в Україні, Загальноєвропейськими рекомендаціями 
з мовної освіти, новими програмами для 11-річної школи, добре володіти 
фактичним матеріалом, що стосується лінгводидактичних засад методики 
навчання рідної мови в початкових, середніх і старших класах, зокрема таких 
її розділів, як „Навчання грамоти”, „Читання”, „Графіка”, „Орфоепія”, 
„Лексикологія і Фразеологія”, „Будова слова і словотвір.” Стилістика”, „ 
Правопис”, „Розвиток мовлення”. Виклад спеціальних питань методики має 
бути пов’язаний з їх трактуванням у суміжних науках – психології, 
дидактиці, мовознавстві, літературознавстві тощо.  

 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
І. Методика української мови як наука 

Предмет, завдання, зв’язок методики мови з іншими науками – 
мовознавством (соціологією, діалектологією), педагогікою (дидактикою), 
психологією (психолінгівстикою) та філософією. Концепції і Державний 
стандарт мовної освіти в Україні. Методи навчання: поняття методу, метод і 
прийом. Засоби навчання: мовні (мова і мовлення), усне мовлення – вчителя 
й учнів, звукозапис, писемне мовлення – підручники, збірники вправ, 
словники, наочні (таблиці, схеми, малюнки тощо), технічні (кодоскоп, 
графопроектор, комп’ютер та ін.). 

Джерела розвитку методики мови: теоретичні дослідження, 
узагальнення досвіду роботи вчителів-практиків, педагогічний експеримент. 

Внесок провідних учених педагогів і методистів у розвиток теорії і 
практики навчання рідної мови в школі. Праці Ф.І. Буслаєва, 
К.Д. Ушинського, В.І. Масальського, А.П. Машкіна, А.П. Медушевського, 
С.Х.Чавдарова, О.М. Пешковського, О.Ф. Музиченка, О. Синявського, 
О.М. Біляєва. В.О. Сухомлинський про українську мову та її вивчення в 
школі. Сучасні українські методисти (А.М.Богуш, Е.Я.Палихата, 
В.Я. Мельничайко, С.О. Караман, М.І. Пентилюк, К.М. Плиско, 
Л.М. Паламар, О.Н. Хорошковська, І.М. Хом’як, С.Т.Яворська та ін.). 

Актуальні проблеми української лінгводидактики: неперервна мовна 
освіта, гуманізація, демократизація шкільного навчання мови; профільне 
навчання української мови, сучасні концепції мовної освіти в Україні; 
українознавчий аспект у навчанні мови в школі; когнітивна методика 
навчання, розвивальне, інтерактивне і проблемне навчання; діяльнісний, 
комунікативний, функціонально-стилістичний, проблемно-пошуковий, 
диференціальний та особистісний підходи до навчання мови; форми і методи 



поглибленого вивчення мови; особливості навчання мови в нових типах шкіл 
(гімназія, ліцей, коледж, колеж, колегіум та ін.) 
2. Українська мова як предмет навчання в школі. 

Статус державності української мови в Україні. Роль української мови у 
формуванні особистості учня. Мета і завдання української мови в різних 
типах шкіл. Рівні навчання української мови в середній школі ( 1-4, 5-9, 10-11 
класи). Наступність у навчанні мови між середньою і початковою ланками 
загальноосвітньої школи. 
3. Зміст навчання української мови 

Аналіз шкільних програм і підручників української мови. Способи 
структурування навчального матеріалу в підручниках. Завдання подальшого 
вдосконалення змісту навчання української мови в школі. Зміст профільного 
навчання.  

 
 

ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА 
1. Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики  

Українська дошкільна лінгводидактика та її поняття. 
Міждисциплінарні зв’язки у викладанні української дошкільної 
лінгводидактики. Методологічні засади лінгводидактики. Лінгвістичні засади 
методики розвитку мовлення дітей. Педагогічні засади лінгводидактики. 
Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці.  
 
2. Мовленнєве спілкування як діяльність 
 Спілкування і комунікація: спільне й відмінне. Спілкування як 
специфічний вид дитячої діяльності. Становлення й розвиток мовленнєвого 
спілкування у дітей дошкільного віку. Комунікативна спрямованість 
навчання дітей рідної мови. Організація професійно-мовленнєвого 
спілкування вихователя з дітьми. 
  
3. Історичний огляд становлення й розвитку дошкільної лінгводидактики 
 Лінгводидактична концепція К.Ушинського, Софії Русової. 
Лінгводидактична спадщина І.Срезневського, І.Огієнка, В.Сухомлинського. 
Сучасний етап розвитку лінгводидактики в Україні. Становлення й розвиток 
дошкільної лінгводидактики в зарубіжних країнах. 
 
4. Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення 
дошкільних навчальних закладів 
 
Мета й завдання дошкільного закладу з розвитку мовлення й навчання дітей 
рідної мови. Засоби розвитку мовлення. Програмне забезпечення навчання 
дітей рідної мови в дошкільних закладах України. Змістова характеристика 
видів мовленнєвої компетенції дошкільників. Форми навчання дітей рідної 
мови. Специфіка занять з рідної мови в різновікових групах. Методи і 
прийоми навчання дітей рідної мови. 



5. Становлення й розвиток мовлення дітей раннього віку 
Перший рік життя. Другий рік життя. Третій рік життя.  

 
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ 

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
І. Методика навчання грамоти. 

Психологічні і лінгвістичні основи методики навчання грамоти. Читання 
і письмо як види мовленнєвої діяльності. Порівняльний огляд методів 
навчання грамоти. Звуковий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти 
та його сучасна інтерпретація. Періоди та етапи навчання грамоти, їх основні 
завдання. Особливості навчання грамоти дітей шестирічного віку. Методика 
вивчення готовності дітей до шкільного навчання.  

Уроки добукварного періоду. Прийоми звукового аналізу і прийоми 
звукового синтезу. Типи та методика уроків букварного періоду. Робота над 
способами читання. Основні види занять з навчання грамоти. 

Завдання навчання письма в період оволодіння грамотою. Організаційні 
і гігієнічні умови навчання письма. Орфографічна робота у процесі 
графічних правлень. Розвиток мовлення у період навчання грамоти. 

Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі. 
2. Методика читання. 
Методика навчання читання як наука. Специфіка періоду читання в 

курсі початкового навчання. 
Зв’язок методики читання з іншими науками (українською мовою, 

літературою, народознавством, дидактикою, психологією, естетикою). 
Історико-критичний огляд методів класного і позакласного читання в 

початковій школі (пояснювальне читання, виховне читання, літературно-
художнє читання, читання і розвиток мовлення); внесок видатних діячів 
культури й науки України в розробку проблеми навчання читати 
(К. Ушинський, Т. Шевченко, Б. Грінченко, В. Сухомлинський). 

Основні методи дослідження в методиці читання. 
Зміст предмета читання в початковій школі. Структурні компоненти 

читання, принципи його реалізації в шкільних підручниках. 
Методи навчання читати. Системний підхід до проблеми методів. 

Зв’язок методів з метою і змістом навчання читати. 
Формування духовності, національної свідомості, загальнолюдських 

цінностей у процесі читання. Проблеми морального, естетичного, 
патріотичного виховання у процесі навчання читати. 

Особливості становлення й розвитку способів, видів і якостей читання в 
кожній віковій групі учнів, вплив на їх якість індивідуалізованого та 
диференційованого підходів. Пошуки нових підходів до удосконалення 
техніки читання. 

Типи уроків читання, залежність їх структури від мети навчального 
матеріалу, виховного й розвивального потенціалу. 

Сучасний урок читання, його різновиди. Вимоги до сучасного уроку 
читання. Специфіка уроку читання в малокомплектній школі. 



Методика опрацювання творів різних жанрів на уроках читання в 2-4, 1-
3 класах. Специфіка опрацювання художніх та науково-пізнавальних текстів. 
Формування читацької самостійності школярів різних вікових груп у процесі 
класного й позакласного читання. 

Особливості організації позакласного читання молодших школярів у 
сучасних умовах роботи школи. 

Пропедевтика літературної освіти учнів у взаємозв’язку класного й 
позакласного читання. 

Методика використання міжпредметних зв’язків на уроках читання; 
сучасні підходи до методики проведення „нестандартних”, ”інтегрованих” 
уроків читання, „уроків-подорожей”, „уроків-казок”, „уроків-екскурсій”, 
”уроків творчості”. 

Методика перевірки та опрацювання знань, умінь і навичок з читання 
учнів кожної вікової групи. 

 
3. Методика вивчення початкового курсу української мови. 
Текст.  Робота над текстом як засіб реалізації принципу „від загального 

до початкового”. Основні текстологічні поняття і методика їх опрацювання в 
початкових класах. Комплексні вправи на основі зв’язного тексту. 

Речення.  Система роботи над реченням у змісті програми з рідної мови 
для початкових класів. Методика опрацювання основних синтаксичних 
понять у І–ІV (І–ІІІ) класах. Види синтаксичних вправ і методика їх 
застосування.  

Слово. Зміст розділу „слово” в початковому навчанні рідної мови. 
Лексичний і граматичний аспекти роботи над словом. Методика формування 
в молодших школярів основних лексикологічних понять. Методичні прийоми 
збагачення, уточнення й активізації словникового запасу молодших 
школярів. Методичні прийоми з’ясування лексичного значення слова. 
Використання словників на уроках мови. 

Підрозділ „Будова слова” і його значення у змісті розділу „Слово”. 
Збагачення словникового запасу молодших школярів в процесі вивчення 
морфемних понять. Можливості вивчення „Будови слова” для підвищення 
орфоепічної і орфографічної грамотності молодших школярів. 

Система роботи над окремими частинами мови в методиці і практиці 
початкового навчання (іменник, прикметник, дієслово, займенник, 
прислівник). Зв’язок вивчення частин мови з фонетикою, лексикологією, 
орфографією та розвитком мовлення. Практичні завдання і вправи з 
морфології в початкових класах. 

Звуки і букви. Місце та значення розділу „Звуки і букви” в системі 
початкового навчання рідної мови. Зв’язок розділу з навчанням грамоти. 
Основні фонетичні уявлення й поняття та методика їх формування у 
молодших школярів. Мета й прийоми роботи на уроках фонетики в 
початкових класах. Робота над звуковою та орфографічними нормами 
української літературної мови в процесі роботи над звуками і буквами. 

 



4. Методика розвитку мовлення. 
Проблема мовленнєвого розвитку дітей молодшого шкільного віку в 

працях методистів та психологів. 
Теоретичні засади визначення змісту роботи з розвитку зв’язного 

мовлення учнів початкових класів. 
Основні групи узагальнених умінь сприймати, відтворювати і будувати 

висловлювання. 
Прийоми формування вмінь осмислювати задум висловлювання (тему і 

головну думку), виділяти частини висловлювання та поєднувати їх. 
Формування способів добору лексичних, граматичних та інтонаційних 
багатств рідної мови з огляду на ситуацію мовлення. Розвиток умінь 
удосконалювати висловлювання за змістом, структурою та мовним 
оформленням. 

Розвиток сприймання, уяви, мислення – основа словесної творчості. 
Добір фактів для висловлювання в процесі предметно-практичної та ігрової 
діяльності; під час уроків мислення серед природи; на основі екскурсій; за 
картиною(серією картин); за текстом. 

Типи мовленнєвих ситуацій у процесі побудови зв’язних висловлювань. 
Способи організації словесної творчості молодших школярів. Розвиток 

граматичних і комунікативних умінь у взаємозв’язку; єдність усного й 
писемного мовлення на всіх етапах навчання. Прийоми диференціації 
навчання зв’язних висловлювань. 

Організація та прийоми навчання усних та письмових переказів. 
Взаємозв’язок у роботі над переказами і творчими висловлюваннями. 

Типи і структура уроків мови і мовлення. 
 
5. Особливості навчання української мови в школах з іншими мовами 

навчання. 
Вивчення української мови в школах із слов’янськими мовами 

викладання (російською, польською та ін.). Принципи опори на знання і 
вміння з рідної мови (транспозиція). Врахування явищ міжмовної 
інтерференції різних рівнів.  

 
 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ШКІЛЬНОГО 
КУРСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1. Фонетика. Графіка. Орфоепія. 
Місце фонетики в системі знань з української мови в 5-9 класах. Зміст 

розділу та завдання його вивчення. Зв’язок уроків фонетики з вивченням 
графіки, орфоепії та орфографії. Зіставлення діалектної і літературної вимови 
як засіб формування орфоепічних навичок. Методи і прийоми навчання 
фонетики. Застосування аудіовізуальних засобів у процесі вивчення 
фонетики, графіки, орфоепії. 

2. Лексикологія і фразеологія. 



Зміст розділу та завдання його вивчення. Робота над засвоєнням 
значення слова; вивчення синонімів та антонімів. Фразеологізми та їх 
вивчення в школі. Використання словників на заняттях з лексикології та 
фразеології. Наочність і технічні засоби з лексикології і фразеології. 

3. Будова слова. Словотвір. 
Значення відомостей з будови слова і словотвору для засвоєння 

граматики та орфографії. Зміст і побудова розділів. Методи і прийоми 
вивчення морфемної будови слова та способів словотвору. Використання 
наочності і технічних засобів під час вивчення будови слова і словотвору.  

4. Морфологія. 
Зміст і структура розділу. Вивчення морфології на синтаксичній основі. 

Співвідношення граматичної теорії та мовленнєвої практики в навчанні 
української мови. Зв’язок вивчення частин мови з фонетикою, орфографією 
та розвитком мовлення. Формування понять про частини мови на основі їх 
лексичного значення, морфологічних ознак, синтаксичної ролі. Вивчення 
систем відмінювання і дієвідмінювання частин мови.  Вивчення службових 
частин мови та вигука. Визначення словотвору частин мови. Практичні 
завдання і вправи з морфології.  

5. Синтаксис. 
Значення, місце, зміст і завдання занять з синтаксису в середній школі. 

Ознайомлення учнів з поняттям словосполучення і речення. Вивчення 
простого речення різних видів (за метою висловлювання, за характером 
граматичної основи). Вивчення складносурядних і складнопідрядних речень. 
Складне синтаксичне ціле як методична проблема. Практичні завдання і 
вправи з синтаксису.  

 
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ПРАВОПИСУ 

 
І. Орфографія. 
Значення орфографії та її місце в шкільному курсі української мови. 

Завдання навчання орфографії. Короткий огляд історії методики орфографії. 
Основні принципи методики орфографії: зв’язок навчання орфографії з 
граматикою і розвитком мовлення, свідомість і автоматизм у  навчанні 
орфографії. Залежність навчання орфографії від принципів українського 
правопису, характеру орфограм, етапів навчання та діалектних особливостей 
у мовленні мовлені учнів. Поняття про орфограму. Основні прийоми 
навчання орфографії. Види орфографічних вправ, методика їх проведення. 
Роль словників у навчанні орфографії. 

2. Пунктуація. 
Значення пунктуації, її місце в шкільному курсі української мови. 

Короткий огляд методики пунктуації. Принципи навчання пунктуації: зв’язок 
із синтаксисом, розвитком мовлення учнів, виробленням навичок виразного 
читання. Основні прийоми навчання пунктуації. Види вправ з пунктуації. 
Методика виправлення, обліку пунктуаційних помилок. Класифікація 



пунктуаційних помилок. Використання наочних посібників під час вивчення 
пунктуації. 

 
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ УЧНІВ 

Розвиток мовлення – головна мета навчання в школі. 
Проблема розвитку мовлення учнів в працях сучасних методистів. 

Основні напрями роботи з розвитку мовлення: збагачення словника; 
засвоєння норм літературної мови; розвиток зв’язного мовлення. 
Найважливіші принципи методики розвитку мовлення в школі: зв’язок 
занять з розвитку мовлення з вивченням фонетики, лексики, граматики, 
орфографії і пунктуації; зв’язок усного і писемного мовлення. 

 
1. Збагачення словника. 
Зміст, спрямування і методика роботи над словом. Лінгвістичні, 

психологічні і дидактичні: передумови збагачення словникового запасу 
учнів. Збагачення словника дитини власне українською лексикою. 
Словниково-стилістична робота на заняттях української мови. Лексичні і 
стилістичні помилки учнів і робота над ними. 

 
2. Засвоєння норм літературної мови. 
Поняття про орфоепічні і граматичні (морфологічні, синтаксичні) 

норми. Типові орфографічні і граматичні помилки учнів. Види вправ, 
спрямованих на оволодіння нормами літературної мови. 

 
3. Розвиток зв’язного мовлення. 
Зміст роботи з розвитку зв’язного мовлення в шкільному курсі 

української мови. Мовленнєва діяльність як об’єкт навчання, її види 
(аудіювання, говоріння, читання, письмо. Робота над функціональними 
стилями мовлення. Методика формування та вдосконалення комунікативних 
мовленнєвих, мовних, соціокультурних і діяльнісних (стратегічних) умінь і 
навичок учнів. Методика проведення переказів. Учнівські твори, їх види, 
методика проведення. Оцінювання переказів і творів. Ознайомлення учнів з 
діловим мовленням. Робота над удосконаленням зв’язних висловлювань 
учнів. 

 
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 10-11 КЛАСАХ 

 
Мета і зміст занять з української мови в старших класах. Повторення, 

систематизація та узагальнення вивченого в попередніх класах. 
Удосконалення мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів. Організаційні 
форми проведення занять. Методика удосконалення базових мовних й 
комунікативних умінь і навичок старшокласників. Вивчення української 
мови в умовах профільної диференціації. Риторична підготовка 
старшокласників. 

 



ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Значення позакласної роботи, зв’язок її з класним заняттям. Основні 

види позакласної роботи: мовний гурток, тематичні вечори, випуск 
стінгазети, екскурсії (в редакцію, друкарню, на радіовузол, телебачення); 
мовні ігри, вікторини, олімпіади. Елементи наукового дослідження учнів у 
позакласній роботі (МАН, олімпіади, конкурси). Організація, планування та 
методика проведення позакласної роботи. 

 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛАХ З 

ІНШИМИ МОВАМИ НАВЧАННЯ 
Вивчення української мови в школах із слов’янськими (російською, 

польською) мовами викладання. Принцип опори на знання і вміння з рідної 
мови(транспозиція). Врахування міжмовної інтерференції. Проблеми змісту, 
форм і методів навчання державної мови в угорських та румунських школах 
України. 

 
ДОДАТКОВА ПРОГРАМА 

Особливості змісту мовної освіти в допрофільній школі (8-9 класи).  
1. Державний стандарт загальної середньої освіти. Завдання і мета мовної 

освіти в допрофільній школі. 
2. Компетентнісний підхід у навчанні української мови у 8-9 класах. 
3. Реалізація між предметних та міжрівневих зв’язків у навчанні української 

мови. 
4. Технологічні аспекти уроку української мови у допрофільній школі. 
5. Види мовленнєвої діяльності на уроках української мови у 8-9 класах. 
6. Робота над навчальними текстами на уроках української мови у 8-9 

класах. 
7. Формування навчально-дослідницьких умінь і навичок учнів 

допрофільної школи. 
8. Міжпредметні зв’язки  у змістовому компоненті допрофільної школи. 
9. Досвід учителів-словесників з проблеми міждисциплінарної інтеграції. 
10. Розвиток навчально-пізнавальної активності учнів допрофільної школи. 
11. Тестовий контроль навчальних досягнень учнів 8-9 класів. 
12. Розвиток критичного мислення учнів допрофільної школи на уроках 

української мови. 
13. Проблемність у навчанні української мови. 
14. Методика викладання мовознавчих дисциплін за ОКР «бакалавр». 
15. Компетентнісний підхід у формуванні самоосвітньої діяльності студентів 

філологічних та нефілологічних спеціальностей. 
16. Використання ІКТ-ресурсу на заняттях із мовознавчих дисциплін на І 

курсі. 
17. Сучасні підходи до організації лекційних, практичних, семінарських та 

лабораторних занять в умовах вищого навчального закладу. 
18. Моделювання навчальних ситуацій проблемного характеру на заняттях із 

фахових дисциплін. 



19. Реалізація комунікативно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого, 
системного, синергетичного підходів у навчанні мовознавчих дисциплін. 

20. Формування соціокультурної компетенції студентів-філологів в умовах 
полікультурної освіти. 

21. Змістове наповнення навчального-методичного забезпечення з дисциплін 
мовознавчого циклу. 

22. Активні методи навчання як дієвий освітньо-виховний ресурс у 
формуванні фахової компетентності майбутнього філолога. 

23. Зміст і структура наукового дослідження із сучасної української 
літературної мови та методики навчання.  

24. Ретроспективний аналіз теоретичних надбань сучасної лінгводидактики 
вищої школи. 

25. Дидактичні прийоми навчання і викладання у вищій школі. 
26. Особливості діяльнісної (стратегічної) лінії у змісті мовної освіти для 

профільної школи. 
27. Лінгвістичні основи навчання синтаксису у вищій школі. 
28. Організація роботи з навчальними текстами на заняттях із курсу 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
29. Використання ресурсу ІКТ на заняттях із курсу «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» для студентів технічних спеціальностей 
ВНЗ. 

30. Особливості роботи над довідковою літературою студентів технічних 
спеціальностей ВНЗ. 

31. Інтерактивний тип навчання на заняттях з української мови (за 
професійним спрямуванням). 

32. Дидактичний матеріал проблемного характеру як засіб організації 
активної навчально-пізнавальної діяльності студентів нефілологічних 
спеціальностей. 

33. Сучасні підходи до формування електронного навчальног середовища з 
фаху. 

34. Дидактична гра на заняттях з української мови (за професійним 
спрямуванням) як засіб розвитку фахових компетенцій студентів 
нефілологічних спеціальностей. 

35. Аналіз монографічних праць із методики навчання філологічних 
дисциплін у вищій школі. 

36. Навчальний експеримент: його види, мета і форми проведення. 
37. Питання орфографії і пунктуації у працях вітчизняних методистів. 
38. Компоненти мовленнєвої діяльності та їх реалізація у навчанні мови. 
39. Роль Л.А.Булаховського, А.Ю.Кримського, Б.Д.Грінченка, Є.К.Тимченка 

у розвитку методики української мови. 
40. Закони про мови в Україні та про освіту і шляхи їх реалізації в школі. 

Концепції мовної освіти в Україні. 
41. Методика навчання стилістики. 
42. Методична спадщина В.О.Сухомлинського. 



43. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. 
44. Методична спадщина  С.Х.Чавдарова, В.І.Масальського, 

А.П.Медушевського. 
45. Питання з синтаксису й пунктуації у працях вітчизняних методистів. 
46. Лінгвістичні основи шкільної основи шкільної фонетики й орфоепії. 
47. Методи наукового дослідження з методики рідної мови. 
48. Спостереження й аналіз уроків  мови. 
49. Підручники й посібники курсу методики викладання української мови у 

ВЗО, створені на різних етапах розвитку національної школи. 
50. Композиція уроків мови. Нестандартні форми проведення уроків. 
51. Методика навчання морфології. 
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23. Леонова Н.И. Проблема отбора и организации учебного материала для 
занятий и уроков внеклассного чтения. – М., 1976. 
24. Методика викладання української мови в початкових класах. / Під 
редакцією С.І. Дорошенка/. – К., 1992. 
25. Методика викладання української мови в початкових класах. /Під 
редакцією Чуйка Г.А./. – К., 1975. 
26. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе 
обучения. – М., Педагогика, 1976. 
27. Морозова Н.Г. Воспитание сознательного чтения. – М., 1963. 
28. Найденов Б.С. Выразительное чтение. – М., 1972. 
29. Никифорова О.И. Воспитание художественной литературы 
школьниками. – М., 1972. 
30. Новик М.П. Обучение чтению как виду речевой деятельности на 
начальном этапе: Автореф. дис. канд. пед. наук. – М., 1987. 
31. Олійник Г.А. Виразне читання в початкових класах. – К., „Рад. школа”, 
1979. 
32. Олексюк Л.Е. Естетичне виховання на уроках читання. – К., 1974. 
33. Романовская З.И. Чтение и развитие младших школьников. – М., 
«Педагогика», 1982. 
34. Рыбников М.А. Очерки по методике литературного чтения. – М., 1963. 
35. Свердовская Н.Н. Методика внеклассного чтения /Пособие для  
36. учителя/. – М., «Просвещение», 1991.Свердовская Н.Н. Самостоятельное 
чтение младших школьников. /Теоретико-эксперементальное исследование/. 
– М., «Педагогика», 1980. 
37. Скрипченко Н.Ф. Стан викладання і аналіз знань учнів 1-4 класів з 
читання. – К., 1966. 
38. Скрипченко Н.Ф. Читання і розвиток мовлення. В кн.: „Підвищення 
ефективності початкового навчання”, – К., 1974. 
39. Скрипченко Н.Ф. Особливості розвитку уміння читати учнів 2-3 класів 
індивідуалізованого навчання. Зб. „Педагогіка”, Вип. 17. – К., 1978. 
40. Скрипченко Н.Ф. Проблема предмета читання в початкових класах. – В 
кн. ”Навчаємо і виховуємо на уроках читання”, – К., 1986. 
41. Сухомлинський В.С. Серце віддаю дітям. Тв. в 5 т. – К., „Рад. 
школа”,1977, Т.3. 
42. Вашуленко М.С. Удосконалення змісту і методики навчання української 
мови в 1-4 кл. – К., 1991. 
43. Вашуленко М. С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах. – К., 1982. 



44. Вашуленко М.С. Навчання грамоти в 1 класі чотирирічної початкової 
школи. – К., 1986. 
45. Вашуленко М.С. Перспективність і наступність у навчанні української 
мови в початкових і середніх школах. // Укр. мова і література в шк. – 1991. – 
№8. 
46. Львов М.Р. Словарь – справочник по методике русского языка. – 
М.,198.. 
47. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К., 1984. 
48. Потоцька Т.Ф. Система роботи над розділом «Будова слова» у 
початкових класах. – К., 1991. 
49. Савченко О.Я. Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів. 
– К., 1982. 
50. Савченко О.Я., Суворова Г.Ф. Навчально-виховний процес в 
малокомплектній школі. Посібник для вчителів. – К., Рад. школа,1988. 
51. Хорошковська О.Н. Методика навчання української мови у початкових 
класах шкіл з російською мовою викладання. – К.: Промінь, 2006. – 256 с. 
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1. Бакум З.П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики 
української мови в гімназії: Монографія. – Кривий Ріг: Видавничий 
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2. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К.: Рад. школа, 1981. 
3. Білоусенко П.І. Мовознавчі студії в школі.– Запоріжжя, 2000. 
4. Білоусенко П.І., Явір В.В. Проблемно-ситуативні завдання на уроках 
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6. Біляєв О.М., Вашуленко М.С., Плахотник В.М. Концепція мовної 
освіти в Україні // Рідна шк. – 1994. – № 9.  

7. Біляєв О.М., Лінгводидактика рідної мови: Навчально-методичний 
посібник. – К.: Генеза, 2005. – 180 с. 

8. Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. Изд.2-е 
перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1966.  

9. Богоявленский Д.Н. Психология учения по русскому языку // Рус. яз. 
в шк. – 1977. – № 5 

10. Бондаренко Н., Ярмолюк А. Концепція підручника української мови 
для шкіл з російською мовою навчання // Дивослово. – 2002. – № 4. 

11. Бондарчук Л.І. Методику підказує текст: навчальний посібник. – 
Тернопіль: Мальва-ОСО, 2001. – 160 с. 

12. Босак С. Методи особистісно орієнтованого навчання// Укр.. мова і 
літ. в шк..– 2003.– №8.– С.37-41. 



13. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: 
лінгводидактичні засади // Дивослово. – 2005. – №2. – С. 5-6. 

14. Ващенко Г. Загальні методи навчання: підручник для педагогів. –
Видання перше. – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997.  

15. Горошкіна О.М. “Не бійтесь заглядати у словник…” 
(Лексикографічна робота у 10 класі) // Дивослово.– 2000.–№ 9.–С.33-
35. 

16. Горошкіна О.М. Лінгводидактичні засади навчання української мови 
в старших класах природничо-математичного профілю: Монографія. 
– Луганськ, Альма-матер, 2004. – 362 с. 

17. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // 
Освіта. – груд. – №№ 44, 45, 46. 

18. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Інформ. зб. 
Міністерства освіти і науки України. – 2004. – № 1-2. – 64 с. 

19. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках 
рідної мови. – К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1995. 

20. Донченко Т.К. Про концепцію вивчення рідної мови в школі // Укр. 
мова і л-ра в шк. – 1993. – № 1. 

21. Дороз В. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української 
лексики  у школах з російською мовою навчання: Монографія. – Київ-
Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – 184 с. 

22. Дорошенко О.А. Елементи дослідницької роботи учнів з мови // Укр. 
мова і л-ра в шк. – 1993. – № 4.  

23. Дорошенко О.А. Нестандартність при вивченні української мови в 
середній школі // Укр. мова і л-ра в шк. – 1990. – №№ 2-3.  

24. Дроздовський В.П. Слово і словесність у спектрі навчально-виховних 
і культурологічних завдань.– Одеса, 1991.  

25. Єрмоленко С.Я. Нариси з української словесності: (Стилістика та 
культура мови). – К.: Довіра, 1999.  

26. Єрмоленко С.Я., Мацько Л.І. Навчально–виховна концепція вивчення 
української (державної) мови // Дивослово. – 1994. – № 7.  

27. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання доктор пед. наук, 
проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. 

28. Закон України “Про освіту” // Верховна Рада України. Законодавство 
України про освіту: Зб. законів за станом на 10 березня 2002 р. – К.: 
Парламентське вид-во, 2002. 

29. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – Изд.  
2-е, доп., испр. и перераб. – М.: Изд. корпорация «Логос», 2000. 

30. Иваницкая Г.М. Уроки развития связной речи: Пособ. для учителя. – 
2-е изд., перераб. и доп. – К.: Рад. школа, 1990.  

31. Ипполитова Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: 
Учеб. пособие для студентов пед. вузов.– М.: Флинта, Наука, 1998.– 
176 с. 



32. Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: 
Видавнича фірма “Відродження”, 1994.  

33. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учеб. пособие 
для учащихся 10 – 11 классов и абитуриентов. – М.: Флинта: Наука, 
1998. 

34. Караман С., Тихоша В. Технологія створення підручників і посібників 
для поглибленого вивчення української мови в гімназії // Дивослово. 
– 2001. – № 4. 

35. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії. − К.: 
Ленвіт, 2000. 

36. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. 
37. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове 

спілкування. Вид. 3-є. – К.: Вища шк., 1982. 
38. Козачук Г.О. Підвищення грамотності учнів: Навч. посіб. для учнів. – 

К.: Освіта, 1994.  
39. Конституція України. – К., 1996.  
40. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. – 2002. – № 8.  
41. Концепція профільного навчання в старшій школі // Освіта України. – 

№ 42 – 43. – 10 червня 2003 р. 
42. Купалова А.Ю., Никаноров В.В. Практическая методика русского 

языка: 8 кл.: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1992.  
43. Леонтьев А.А. Понятие текста в современной лингвистике и 

психологи // Психолингвистическая и лингвистическая природа 
текста и особенности его восприятия. – К., 1979. 

44. Лукач С.П. Бесіда на уроках мови: Посіб. для вчителя. – К.: Рад шк., 
1990.  

45. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языке. Изд. 
второе, испр. и доп. – М., 1997. 

46. Мацько Л. Риторика: предмет, основні поняття, розділи// Дивослово.– 
2001.–№12. 

47. Мельничайко В.Я. Творчі роботи на уроках української мови: 
Конструювання. Редагування. Переклад: Посіб. для вчителів. – К.: 
Рад. шк., 1984.  

48. Методика вивчення української мови в школі / О.М.Біляєв, 
В.Я.Мельничайко, М.І.Пентилюк та ін.: Посіб. для вчителів. – К.: Рад. 
шк., 1987. 

49. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах/ 
Колектив авторів за редакцією М.І.Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2009. – 
400 с. 

50. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. 
высш. пед. учеб. заведений / М.Т.Баранов, Н.А.Ипполитова, 
Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов; Под ред. М.Т.Баранова. – М.: Изд. 
центр „Академия”, 2000. 

51. Миропольська Н. Естетичні фрагменти уроку (Практикум для 10-11 
кл.) // Дивослово. – 1996. – № 7.  



52. Михайлова С.Ю., Нефедова Р.М. Учимся писать конспекты, 
рефераты, изложения: Пособие с текстами и ключами. 7-11 класс. – 
М., 1998. 

53. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. 
Проект // Шкільний світ. – 2001. – Липень. 

54. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов и системы повыш. 
квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моисеева, 
А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. – М.: Изд. центр „Академія”, 2000.  

55. Огієнко І.І. Наука про рідномовні обов’язки. – Л.: Українська 
Академія друкарства; вид-во “Фенікс” при сприянні фонду 
“Відродження”, 1995.  

56. Онкович Г.В. Українознавство і лінгводидактика. – К.: Логос, 1997.  
57. Паламарчук В.Ф., Рум’янцева Д.І., Антипова О.Й. У пошуках 

нестандартного уроку // Рідна шк. – 1993. – № 2. 
58. Панько Т. Індивідуальне і соціальне у виробленні українського 

інтелігентного мовлення // Укр. мова і л-ра в шк. – 1992. – №1.  
59. Педагогическое речеведение. Словарь-справочник. – Изд. 2-е, испр. и 

доп. / Под ред. Т.А.Ладыженской и А.К.Михальской; сост. 
А.А.Князьков. – М.: Флинта, Наука, 1998.  

60. Пентилюк М.І. Сучасний урок української мови / М. І. Пентилюк, Т. 
Г. Окуневич.  –   Х. : Вид. група «Основа», 2007. – 176 с.  – ( Б-ка 
журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 7 (44)). 

61. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : 
Збірник статей. – К.: Ленвіт, 2011. – 256 с. 

62. Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. – 1999. – 
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63. Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з російською 
мовою навчання. – К.: Рута, 2000.  

64. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для 
гімназій гуманітарного профілю. – К.: Вежа, 1994.  

65. Пентилюк М.І. Наукові засади комунікативної спрямованості у 
навчанні рідної мови // Укр. мова і л-ра в шк. – 1999. – № 3. 

66. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. Концептуальні засади 
комунікативної методики навчання української мови// Укр. мова і л-
ра в шк..– 2006.–№1 –С.15-20. 

67. Пентилюк М., Нікітіна А., Горошкіна О. Концепція когнітивної 
методики навчання української мови// Дивослово.- 2004.- № 8.- С.5-9. 

68. Пентилюк М.І., Горошкіна О.М., Нікітіна А.В. Концепція навчання 
української мови в системі профільної освіти (проект) // Методичні 
діалоги. – 2006. - № 10. – С. 2-7 

69. Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: Підручник-комплект. 
– К.: Ленвіт, 2001.  

70. Пленкин Н.А. Обучение школьников правилам построения текста // 
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73. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні 
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76. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх 
закладах/ за ред. М.І.Пентилюк: С.О.Караман, О.В.Караман, 
О.М.Горошкіна, А.В.Нікітіна, І.В.Гайдаєнко. Т.Г.Окуневич, 
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