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Анотація 
У процесі вивчення дисципліни «Методика навчання російської мови» розглянуто 

загальні питання викладання російської мови в школі, подано сучасний погляд на методику 

викладання російської мови як науку, актуальні проблеми сучасної методичної науки, 

проаналізовано методичну спадщину, загальні питання викладання російської мови в школі, 

розглянуто принципи навчання російській мові у школі та існуючи класифікації методів 

навчання та їх варіативність; проаналізовано дидактичні засоби навчання; розкрито сучасний 

погляд на форми навчальної роботи з російської мови: урок, позакласна робота; 

факультативи, лінгвістичні ліцеї; індивідуальна робота з учнями тощо; розкрито методику 

вивчення окремих розділів шкільного курсу російської мови; проаналізовано сучасний стан 

методики фонетики, графіки та орфоепії, лексики і фразеології, морфеміки і словотвору, 

морфології та синтаксису; подано аналіз методики розвитку зв'язного мовлення та роботу в 

школі зі стилістики, їхні значення, завдання та зміст, сформовано впевненість у соціальному 

значенні російської мови як предмету шкільного навчання; надати майбутнім вчителям 

російської мови теоретико-методичні знання стосовно процесу навчання російської мови в 

середній школі; сформувати у студентів професійно-методичні вміння; навчити студентів 

самостійно працювати з науково-методичною літературою; стимулювати науково-методичну 

творчість студентів. 

 

Ключові слова: методика, російська мова, метод навчання, принцип навчання, урок, 

позакласна робота, методика фонетики, методика лексики, методика фразеології, методика 

морфології, методика синтаксису, розвиток зв'язного мовлення. 

 

Аnnotation 
In the process of studying the discipline "Methods of teaching Russian" the general issues of 

teaching Russian at school are considered, a modern look at the methods of teaching Russian as a 

science, current issues of modern methodological science, analyzed methodological heritage, 

general issues of teaching Russian at school, principles teaching Russian at school and existing 

classifications of teaching methods and their variability; didactic teaching aids are analyzed; 

revealed a modern view of the forms of educational work on the Russian language: lesson, 

extracurricular activities; electives, linguistic lyceums; individual work with students, etc .; the 

method of studying separate sections of the school course of the Russian language is revealed; the 

current state of methods of phonetics, graphics and orthoepy, vocabulary and phraseology, 

morphemes and word formation, morphology and syntax is analyzed; the analysis of a technique of 

development of coherent speech and work at school on stylistics, their value, tasks and the 

maintenance is given, confidence in social value of Russian as a subject of schooling is formed; to 

provide future teachers of the Russian language with theoretical and methodological knowledge 

regarding the process of teaching the Russian language in high school; to form professional and 

methodical skills in students; to teach students to work independently with scientific and methodical 

literature; to stimulate scientific and methodical creativity of students. 

 

Key words: methodology, Russian language, teaching method, teaching principle, lesson, 

extracurricular work, phonetics technique, vocabulary technique, phraseology technique, 

morphology technique, syntax technique, development of coherent speech. 

 



 
ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика навчання 

російської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалавра спеціальності: 014 Середня освіта (Мова і література (російська)) за освітньо-

професійною програмою: Середня освіта (Російська мова та друга іноземна (англійська)) та 

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) за освітньо-професійною програмою: 

Середня освіта (Англійська мова та друга іноземна (російська)). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, форми, методи, та прийоми 

засвоєння методики викладання російської мови у школах різних типів. 

Міждисциплінарні зв’язки: вступ до мовознавства, практичний курс російської 

мови, практична граматика російської мови. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання російської мови» 

є: надати студентам фундаментальні науково-методичні знання щодо процесу навчання 

російської мови та виховання дітей засобами цього навчального предмету.  

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання російської 

мови»  є: сформувати у майбутніх учителів російської мови впевненість у соціальному 

значенні російської мови як предмету шкільного навчання; надати майбутнім вчителям 

російської мови теоретико-методичні знання стосовно процесу навчання російської мови в 

середній школі; сформувати у студентів професійно-методичні вміння; навчити студентів 

самостійно працювати з науково-методичною літературою; стимулювати науково-методичну 

творчість студентів, намагання свідомо формувати власний методичний досвід викладання 

російської мови; підготувати їх до самостійної роботи. 

Програмні результати навчання:  

ПРН1 Можуть засвоювати комплекс знань та умінь, необхідний для особистісної 

реалізації, розвитку, соціальної інтеграції та працевлаштування.  

ПРН 2 Уміють аналізувати стан і можливості поліпшення педагогічного процесу та 

відповідного освітнього середовища в загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах.   

ПРН 3 Здатні організовувати наукові і науково-педагогічні дослідження у галузях 

філології і методик викладання філологічних дисциплін.  

ПРН 4 Можуть здійснювати перевірку педагогічного процесу відповідно до схвалених 

планів, норм і вимог, інструкцій та рішень.   

ПРН 5 Володіють різноплановими методами і способами перевірки знань з 

російською та англійської мов.   

ПРН 6 Готові удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний 

рівень.   

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні:  

ЗК 2. Здатність розуміти основні досягнення світової філософської думки;  здатність 

розвивати толерантне відношення до альтернативних позицій у релігійній, філософській, 

політичній та інших сферах життя. 

ЗК 3. Здатність оволодіти навичками усного, письмового, монологічного, діалогічного 

мовлення та аудіювання українською мовою у повсякденному і професійному спілкуванні.  

ІІ. Фахові:  

ФК2 Здатність до письмової й усної комунікації іноземною мовою.  

ФК3 Здатність застосовувати основні знання з галузі педагогіки, філології на 

практиці, здатність оперувати науковою термінологією.  

ФК4 Здатність формувати іншомовну комунікативну компетентність учнів.  

ФК7 Здатність використовувати професійні знання і практичні навички в галузі 

лінгвістики, літературознавства, методики навчання іноземних мов і культур.  

ФК8 Здатність знаходити та використовувати інформацію з різних джерел 

(електронних, письмових й усних) у професійній діяльності.  



ФК9 Здатність формувати в учнів уміння вчитися, мотивувати учнів до вивчення 

іноземних мов і читання творів зарубіжної літератури.  

ФК10 Здатність брати участь у різних формах професійної комунікації (cемінари, 

конференції, засідання методичного об’єднання, круглі столи, дискусії), застосовувати 

знання з психології, педагогіки, мовознавства, літературознавства, методики навчання 

іноземних мов тощо. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Тема 1. Загальні питання викладання російської мови в школі. 

Сучасний погляд на методику викладання російської мови як науку. 

Предмет та зміст методики. Структура курсу. Зв'язок з іншими дисциплінами. 

Методична спадщина. Актуальні проблеми сучасної методичної науки. 

Загальні питання викладання російської мови в школі. Філологічна освіта як 

складова частина гуманітарної освіти в школі XXI століття. Нові тенденції у мовній освіті в 

сучасній школі. Мета і завдання шкільного курсу російської мови. Поняття, значення, 

правила і терміни у шкільному курсі російської мови. Види вмінь і навичок з російської мови. 

Програми з російської мови для середніх шкіл. 

Принципи навчання російській мові у школі. Загальнодидактичні принципи. 

Основні класифікації методів навчання. Варіативність методів навчання. Проблемне навчання 

російської мови. Створення проблемних ситуацій. 

Дидактичні засоби навчання. Навчальний комплекс з російської мови, його головні 

компоненти. Сучасні методичні аспекти використання інформаційних і комунікаційних 

технологій в школі. Шкільний кабінет, його обладнання. 

Проблема дистанційної освіти. Інформаційні та комунікаційні технології в реалізації 

системи контролю, оцінки та моніторингу навчальних досягнень учнів.  

Сучасний погляд на форми учбової роботи з російської мови: урок, позакласна 

робота; факультативи, лінгвістичні ліцеї; індивідуальна робота з учнями. Урок – основна 

форма навчальної роботи. Вимоги до сучасного уроку з російської мови. Проблема 

визначення основних структурних елементів уроку, їх характеристика. 

Основні типи сучасних уроків з російської мови, їх структура. Стандартні та 

нестандартні типи уроків. 

Сучасні вимоги до підготовка вчителя до уроку. Планування роботи вчителя 

російської мови. 

Позакласна робота з російської мови. Мета, завдання та принципи позакласної 

роботи. Форми позакласної роботи. 

Тема. Методика вивчення окремих розділів шкільного курсу російської мови. 

Сучасний стан методики фонетики, графіки та орфоепії. Значення, завдання, зміст 

вивчення фонетики. Методи та засоби роботи, види вправ. Фонетичний аналіз. 

Методика лексики і фразеології у дослідженнях сучасних методистів. Значення, 

завдання, зміст вивчення лексики і фразеології в школі. Принципи, методи та засоби вивчення 

лексики. Види вправ. 

Методика морфеміки та словотвору. Значення, завдання, зміст вивчення морфеміки 

та словотвору. Принципи, методи та засоби, види вправ. Морфемний та словотвірний аналіз, 

використання елементів етимологічного аналізу. 

Методика морфології. Значення, завдання, принципи вивчення морфології. Зміст 

розділу. Проблема класифікації слів за частинами мови та її відображення у шкільній програмі. 

Морфологічні вправи, морфологічний аналіз. Типи граматичних помилок. 

Методика синтаксису. Значення, завдання, зміст та принципи вивчення синтаксису. 

Пропедевтичне та систематичне вивчення синтаксису. Формування основних синтаксичних 

понять. Синтаксичні вправи. Синтаксичний розбір. 

Особливості вивчення простого речення. Труднощі вивчення. 

Особливості вивчення складного речення. Труднощі вивчення. Синтаксичний аналіз. 

Тема. Методика орфографії та пунктуації. Методика розвитку зв'язного 

мовлення. 

     Методика орфографії. Значення, завдання, зміст вивчення орфографії.                          

Проблема відносної орфографічної пильності. Поняття орфограми. Типи та види орфограм. 



Орфографічне правило. Сучасний погляд на роботу із засвоєння орфографічних 

правил. Вправи з орфографії. Види диктантів. Засоби виправлення помилок, їх облік та 

кваліфікація. 

Методика пунктуації. Значення, завдання, зміст вивчення пунктуації. Поняття 

пунктограми. Пунктуаційні правила, їх класифікація. Вправи з пунктуації. Види диктантів. 

Формування пунктуаційного зору. 

Робота зі стилістики, її значення, завдання та зміст. Види стилістичних вправ. 

Поняття стилістичної помилки. Проблема попередження та виправлення стилістичних 

помилок. 

Проблема формування комунікативних вмінь у межах сучасної філологічної освіти. 

Зв'язне мовлення. Значення, завдання та зміст роботи з розвитку мовлення. 

Методика розвитку мовлення учнів, її значення, завдання, зміст і принципи роботи. 

Проблема збагачення мовного запасу школярів. Значення, завдання, зміст цієї роботи. 

Сучасний погляд на основні засоби тлумачення нових слів, робота з активізації їх у мовленні. 

Словарні вправи. Тематичні словнички. 

Проблема оволодіння нормами літературної мови. Значення, завдання, зміст цієї 

роботи. Основні поняття культури мовлення. Проблема класифікації мовних помилок та 

недоліків в усному та письмовому мовленні учнів. Робота з їх попередження та виправлення. 

Види вправ з культури мовлення. 

Сучасні види роботи з розвитку зв'язного письмового мовлення. Переказ, його види 

та місце в системі роботи з розвитку зв'язного мовлення. Методика роботи з напису 

переказів. Твір, його види, методика роботи. Перевірка творчих робіт учнів. Оцінка творів і 

переказів. 
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языка. – М.: Просвещение, 1990. – 360 с. 

3. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 1980. – 420 с. 

Допоміжна 

1. Методика изучения русского языка / Под ред. Н.А. Пашковской, Г.М. Иваницкой. – К.: 

Рад. шк., 1986. – 390 с. 

2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. – М.: Просвещение,1988. 

– 258 с. 

3. Напольнова   Т.В.,   Пустовалов   П.С.   Практикум   по   методике   преподавания 

русского языка. – М.: Просвещение, 1976. – 245 с. 

4. Хрестоматия  по  методике  преподавания:  Пособие  для учителя  / Сост.  А.В. Текучев. 

– М.: Просвещение, 1982. – 520 с. 

5. Артеменко  Е.П.   Практикум  по  методике  преподавания  русского  языка. –  Воронеж: 

Изд-во Воронеж, ун-та, 1981. – 340 с. 

6. Баринова Е.А., Боженкова Л.Ф., Лебедев В.И. Методика русского языка. – М.: 

Просвещение, 1984. – 460 с. 

7. Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку. – М.: Наука, 1983. – 430 с. 

8. Виды разбора на уроках русского языка / Под ред. В.В. Бабайцевой. –        2-е изд., 

перераб. – М.: Наука, 1985. – 340 с. 

9. Иванов В.В., Потиха З.А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

школе: Пособие для учителя. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 360 с. 

10. Основы методики русского языка в 4-8 классах / Под ред. А.В. Текучева, М.М. 

Разумовской, Т.А. Ладыженской. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1983. – 280 с. 

11. Текучев А.В. Очерки по методике обучения русскому языку. – М.: Наука, 1980. – 430 с. 

12. Успенский М.Б. Русский язык в школах Украинской ССР. 4-8 кл. – М.: Школа, 1978. – 

420 с. 



13. Хрестоматия  по  методике русского языка:  Организация учебного процесса по 

русскому языку в школе: Пособие для учителя / Сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. – М.: 

Просвещение, 1991. – 340 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: : контрольні роботи, самостійна робота 

студента, тестування. 

 


	Міждисциплінарні зв’язки: вступ до мовознавства, практичний курс російської мови, практична граматика російської мови.
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