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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика навчання 

російської мови в початкових класах» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра напряму 6.010102 Початкова 

освіта. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи, прийоми, види 

й форми навчальної діяльності на уроках російської мови в початкових 

класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Міждисциплінарні зв’язки курсу: сучасна російська літературна 

мова, сучасна українська літературна мова, дитяча література, методика 

навчання української мови в початкових класах. 

Програма навчальної дисципліни містить 8 змістових модулі: 

Змістовий модуль 1. Теоретические основы обучения русскому языку. 

Змістовий модуль 2. Характер и основные направления работы в 

период устного практического курса. 

Змістовий модуль 3. Обучение грамоте. 

Змістовий модуль 4. Методика обучения чтению. 

Змістовий модуль 5. Вопросы правописания в курсе русского языка в 

начальных классах с украинским языком обучения. 

Змістовий модуль 6. Формирование лингвистических знаний и умений 

младших школьников в условиях украинско-русского билингвизма. 

Змістовий модуль 7. Развитие речи на уроках русского языка в 

условиях украинско-русского двуязычия. 

Змістовий модуль 8. Урок русского языка в начальной школе в 

условиях украинско-русского билингвизма. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання 

російської мови в початкових класах» є підготовка майбутніх учителів 
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початкових класів до викладання російської мови в початкових класах в 

умовах українсько-російського білінгвізму. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання 

російської мови в початкових класах» є: 

 розглянути місце шкільного предмету «Російська мова» в системі 

початкової освіти освіти та його специфіку; 

 ознайомити студентів з організацією вивчення російської мови в 

початковій школі, з методами, прийомами, видами та формами роботи з 

російської мови. 

 навчати використовувати набуті знання в практичній діяльності. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні знати: 

– основне коло питань методики викладання російської мови в 

початкових класах; 

– психолого-педагогічні й лінгвістичні основи навчання російської 

мови в початкових класах в умовах українсько-російського білінгвізму; 

– зміст програм і навчальної літератури з російської мови для 

початкових класів загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання; 

– основні методи та прийоми навчання російської мови та літератури в 

початкових класах шкіл з українською мовою навчання; 

уміти: 

– складати план-конспект уроку й інші види планів; 

– аналізувати й оцінювати усні відповіді учнів, їхні письмові роботи; 

– застосовувати різні методи, прийоми та форми роботи з російської 

мови в початкових класах шкіл з українською мовою навчання. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено __90___ годин /_2,5_ 

кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. 

Предмет и задачи методики преподавания русского языка в начальных 

классах, в т. ч. в в школах с украинским языком обучения. Научная основа 

методики преподавания русского языка в начальных классах и место 

методики в системе наук. Основные методы исследования в методике 

преподавания русского языка. 

Образовательные и воспитательные задачи русского языка как 

учебного предмета в начальных классах. Особенности изучения русского 

языка в начальных классах общеобразовательных школ с украинским языком 

обучения. Принципы и методы обучения русскому языку как второму. 

Методическое обеспечение курса «Русский язык» в начальных классах 

с украинским языком обучения. Характеристика действующих программ по 

рускому языку для начальных классов. Анализ основных учебников по 

русскому языку для начальной школы. 

 

Змістовий модуль 2. 

Цель, задачи, содержание уроков устного практического курса. 

Характеристика основных умений и навыков, формируемых на уроках 

устного практического курса. Формирование и развитие навыков 

аудирования, говорения. Особенности урока русского языка в устном 

практическом курсе. 

 

Змістовий модуль 3. 

Методика ознакомления с буквами, которые не совпадают в русском и 

украинском алфавитах. Начальное обучение чтению. Начальное обучение 

письму. 

Змістовий модуль 4. 

Понятие чтения, цели и задачи обучения чтению. Содержание учебного 

материала и обучения чтению. Особенности работы по русскому чтению в 
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условиях украиско-русского билингвизма. Формы и способы чтения. Приёмы 

первичного чтения. 

Понятия навыка чтения и техники чтения. Качества навыка чтения и 

этапы становления данного навыка. Совершенствование навыка чтения у 

младших школьников на уроках русского языка в условиях украинско-

русского билингвизма. 

Словарная работа в процессе чтения текстов. Развитие навыков связной 

русской речи в процессе обучения чтению. 

Особенности подхода к анализу художественного произведения в 

начальных классах. Специфика восприятия произведений разных жанров 

младшими школьниками. Этапы и приёмы работы над художественным 

текстом. Специфика работы над рассказом, сказкой, лирическим и эпическим 

стихотворением и научно-популярной статьёй. 

 

Змістовий модуль 5. 

Понятие орфографического навыка, его характеристика. Специфика и 

задачи работы по формирования орфографических навыков учащихся 

начальных классов в процессе изучения русского языка как второго. Понятие 

орфографической зоркости. Развитие орфографической зоркости 

младшеклассников. 

Понятие орфограммы. Орфограммы, изучаемые в начальной школе. 

Понятие орфографического правила. Классификация правил 

правописания. Методика работы над орфографическим правилом. 

Орфографические упражнения. 

 

Змістовий модуль 6. 

Языковое понятие. Принципы практического усвоения языковых 

понятий. Процесс усвоения языковых понятий. Методические условия 

эффективного усвоения понятий. 
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Методика работы над элементами синтаксиса в начальных классах. 

Роль изучения синтаксических понятий. Программные требования к 

изучению синтаксического материала. Последовательность усвоения понятия 

«предложение». Типы заданий для усвоения понятия «предложение». 

Последовательность усвоения понятия «текст». Типы заданий для усвоения 

понятия «текст». 

Методика изучения фонетики и графики в начальных классах. Роль 

изучения фонетического материала. Программные требования к изучению 

фонетико-графического материала. Работа по усвоению понятия «слог». 

Работа по усвоению понятия «ударение». Работа по усвоению понятия 

«звук». Комплекс фонетико-графических умений. Типология фонетических 

упражнений. 

Методика изучения лексики в начальной школе. Роль изучения 

лексических понятий. Программные требования к изучению лексического 

материала. Основные направления лексической работы. Типология словарно-

логических упражнений. Основные типы заданий по усвоению явления 

многозначности слов. Основные типы заданий по усвоению явления 

синонимии. Основные типы заданий по усвоению явления антонимии. 

Методика изучения состава слова в начальной школе. Роль изучения 

морфемных понятий. Программные требования к изучению морфемного 

состава. Система изучения морфемного состава слова. Типология 

упражнений для усвоения состава слова. Комплекс словообразовательных 

умений.  

 

Змістовий модуль 7. 

Психолого-лингвистические основы развития речи учащихся. 

Система работы по развитию устной и письменной речи учащихся в 

начальных классах с украинским языком обучения. Виды работ по развитию 

устной речи учащихся. Виды работ по развитию письменной речи учащихся. 
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Изложение: виды и методика работы. Сочинение как вид работы по развитию 

речи. 

Речевые ошибки учащихся, их диагностика и исправление. 

 

Змістовий модуль 8. 

Основные требования к современному уроку русского языка в 

начальных классах. Типы и структура уроков русского языка в начальной 

школе.  

 

3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Волошина А. П. Методика обучения русскому языку в начальной 

школе (для школ с украинским языком обучения): Пособие для студентов и 

учителей начальных классов. – Умань, 2011. 

2. Коваль А. П. Методика преподавания русского языка в школах с 

украинским языком обучения: Учеб. особие. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 

1989. 

3. Лапшина И.Н. Теория и практика начального обучения русскому 

языку в школах с украинским языком обучения: Учебное пособие. – Часть 1. 

Речевая подготовка. Часть 2. Языковая подготовка. – Винница: ВГПУ, 2010. 

4. Львов М. Р, Горецкий В. Г., Сосновская О. В. Методика 

преподавания русского языка в начальных классах. – М.: Академия, 2000. 

5. Львов М. Р., Рамзаева Т. Г., Светловская Н. Н. Методика обучения 

русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-

тов по спец. «Педагогика и методика нач. обучения». – М: Просвещение, 

1987. 

6. Пахненко И. И. Методика преподавания русского языка в начальной 

школе с украинским языком обучения (Руководство к самостоятельному 
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изучению курса): учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

специальности «Начальное обучение». – Сумы: Университетская книга, 2012. 

 

Додаткові рекомендовані джерела 

1. Гудзик И. Ф. Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. – 

К.: Освіта, 2006. – 159 с. 

2. Гудзик И. Ф., Гурская В. В. Русский язык. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. – 

К.: Освіта, 2006. – 160 с. 

3. Лапшина И. Н., Зорька Н. Н. Русский язык. Устный курс. 1 класс. 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком 

обучения. – К.: Освіта, 2012. – 144 с. 

4. Лапшина И. Н., Зорька Н. Н. Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. – 

К.: Освіта, 2012. – 144 с. 

5. Мови національних меншин // Державний стандарт початкової 

загальної освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» // Початкова освіта. – 

Січень, 2006. - № 2. – С. 17, 19 – 20. 

6. Мови національних меншин (друга мова) // Критерії оцінювання 

навчальнихдосягнень учнів початкової школи // 

http://www.docme.ru/doc/55210/nov. – С. 36 – 43. 

7. Обʼєкти, функції і види контролюі оцінювання навчальних досягнень 

учнів початкових класів // Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи // http://www.docme.ru/doc/55210/nov. – С. 4 – 9. 

8. Рожина Л.Н. Психология восприятия литературного героя 

школьниками. – М.: Просвещение, 2000. 

9. Русский язык // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Освіта, 2011. 

http://www.docme.ru/doc/55210/nov%D1%96-kriter%D1%96%D1%97-oc%D1%96nyuvannya-navchal._nih-dosyagnen._-uchn%D1%96v
http://www.docme.ru/doc/55210/nov%D1%96-kriter%D1%96%D1%97-oc%D1%96nyuvannya-navchal._nih-dosyagnen._-uchn%D1%96v
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10. Русский язык // Навчальні програми для загальноосвітніх 

навчальних закладів з навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: 

Початкова школа, 2006. 

11. Самонова Е. И., Стативка В. И., Полякова Т. М. Русский язык. 2 

класс. Учебник для общеобразовательных учебных заведений с украинским 

языком обучения. – К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

12. Стативка В. И., Самонова Е. И. Русский язык. 1 класс. Учебник 

для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения 

(устный курс). - К.: Генеза, 2012. – 160 с. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Екзамен – 5-й семестр 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

1) усні опитування на практичних заняттях; 

2) перевірка виконання практичних завдань; 

3) перевірка конспектів (самостійне конспектування). 

 

 
 

 


