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З 1980/81 навчального року вивчення української мови у школах 

України проводилося за удосконаленими програмами і підручниками. 
За державним документом українська мова вивчалася з першого класу. 

У початкових класах, зазначалося в ньому, закладається основа для вивчення 
курсу мови у 4-8-х класах. Систематичний курс мови впроваджувався з 4-го 
по 8-й клас. У 9-10-х класах мова мала вивчатися на факультативних 
заняттях. Удосконалені програми побудовані за лінійним принципом, від 
якого є відхилення: синтаксис вивчається у 4-му (практично) і в 7-8-х класах. 
Розділ „Лексика” відповідно до дидактичного принципу „від важкого до 
складного” також поділений на дві частини (4 і 5 класи). На відміну від 
попередніх програм, де розділ „Стилістика” був поданий окремо наприкінці 
8-го класу, в новій програмі відомості про стилі мовлення діти засвоюють у 
4-8-х класах. 

Щоб поліпшити орфографічну і пунктуаційну грамотність, введено 
поняття „орфограма” (4-й клас, розділ „Повторення”) і „пунктограма” (4-й 
клас, розділ „Загальні відомості із синтаксису та пунктуації”). 

У розділ „Розвиток зв’язного мовлення (усного і писемного)” введено 
загальні відомості про текст, типи і стилі мовлення (4–8 класи). У програму 
включено поняття про функціональні стилі мовлення: розмовний, науковий і 
художній (4-й клас), діловий (5-й клас) і публіцистичний (6-й клас). 

Окремо виділено розділ „Основні вимоги до знань і вмінь учнів” (для 
кожного класу). Розширено, систематизовано і конкретизовано час і місце 
повторення та узагальнення вивченого. Визначено час для проведення 
контрольних робіт та їх аналіз. Введено пункт „Міжпредметні зв’язки”, 
долучено додатки „Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів 4-10-х 
класів з української мови”, перелік основних посібників з методики мови, 
якими може скористатися учитель для підвищення фахового рівня. 

У програмах уточнено назви розділів. „Фонетика” у новому варіанті 
звучить так: „Фонетика. Графіка. Орфографія”, „Лексика” у 5-му класі – 
„Лексика і фразеологія”. Знято з програми складні поняття, орфографічні 
правила, змінено послідовність у вивченні окремих тем. 

У програмах трирічної початкової школи у навчання мови покладено 
принцип практичної (мовленнєвої) спрямованості курсу. Однак цей принцип, 
сформульований у пояснювальній записці, не реалізувався у підручниках, а 
отже, і у навчальному процесі фактично залишився декларативним гаслом. 
Однією з найголовніших причин було те, що сама структура програми 
дублювала вузівський систематичний курс, здійснюваний за лінійно-
описовим принципом від фонетики до синтаксису. Така суто наукова, 
лінгвістична, а не практична орієнтація відривала процес навчання рідної 



мови у молодших класах від його основної мети – розвитку мовленнєвих 
умінь і навичок. 

Тому цілком правильною була орієнтація укладачів програми для 
чотирирічної початкової школи, які запропонували нову структуру цього 
предмета, підпорядковану основній меті початкового навчання. За новою 
програмою перед учителями ставилося завдання – навчити користуватися 
мовою не тільки на уроці, а й у повсякденному житті.  

У 1986 році у республіці було успішно завершене дослідне навчання 
молодших школярів з шести років у режимі п’ятиденного навчального 
тижня. У дослідних класах пройшли апробацію (упродовж п’яти років) 
оригінальні програми з усіх предметів для початкових класів і відповідно до 
них підручники та методичні посібники, створені за час експерименту,  що 
поповнили навчально-методичний арсенал  чотирирічної початкової ланки. 

Учителі-практики, маючи глибокі теоретичні і методичні знання, 
активно шукали нових підходів, шляхів, методів і засобів, щоб сформувати у 
своїх вихованців відповідні вміння і навички. 

Однак перевірка реалізації основних завдань реформи школи показала 
загалом недостатній рівень інтенсифікації навчально-виховного процесу. 
Невисока була якість уроків, на яких не завжди учитель забезпечував 
засвоєння програмового матеріалу та розвивав пізнавальний інтерес. Тому 
пошуки шляхів піднесення ефективності уроку тривали. 

 У цей період вийшли наукові праці, у яких висвітлювалися різні 
проблеми методики навчання мови. Авторами їх були В.І.Бадер, 
М.А.Білецька, Л.О.Варзацька, М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко, Л.Д.Нечай, 
О.Я.Савченко, Н.Ф.Скрипченко, М.В.Сокирко, О.Н.Хорошковська та ін. 

Об’єкт нашого дослідження – процес становлення і розвитку методики 
навчання української мови у початкових класах у 80 ― 90-х роках. 

Предмет дослідження – підручники, посібники, статті, що виходили у ці 
роки і найяскравіше відображають вимоги свого часу, школи, цікаві з 
методичного погляду. 

Мета статті – репрезентувати сторінки історії становлення і розвитку 
методики навчання української мови у часі, у діахронії, у системі. 

Завдання: а) зробити критичний аналіз підручників, посібників, статей, 
що виходили у цей період; б) дослідити принципи їх побудови, методи 
навчання за ними; в) з’ясувати, що нового було внесено науковцями у теорію 
методики мови, у практику роботи школи; г) визначити, які педагогічні ідеї, 
знахідки залишилися актуальними для сьогодення. 

Зауважимо, що з погляду порушуваної нами проблеми, праці, видані у ці 
роки, не знайшли висвітлення у дослідженнях і публікаціях останніх 
десятиріч, хоча вони є актуальними і важливими для школи. 

Так, методика написання письмових робіт висвітлюється у посібнику 
Л.Д.Нечай, що був виданий у 1981 році [14].  Авторка класифікує у ньому 
учнівські твори, висвітлює методику підготовки до їх написання, наводить 
різні змістовні вправи (логічні, стилістичні), підкреслює важливість 
словникової роботи, з’ясовує основні етапи роботи над учнівським твором, 



подає систему творчих робіт, докладно описує особливості методики 
написання творів різних за джерелами (на основі прочитаного, за малюнками, 
за картинами, на основі власних спостережень). У книжці врахований 
передовий педагогічний досвід, вікові можливості учнів.  

З методичного погляду посібник заслуговує схвалення. 
Мета посібника М.А. Білецької „Уроки української мови в 2 класі” 

(1981) – допомогти учителеві у проведенні уроків. Авторка наводить зразки 
занять, висвітлює особливості їх побудови, подає методичні поради щодо 
вивчення окремих тем. Книжка відповідала тогочасним науковим вимогам, 
була потрібна для вчителя, полегшувала його роботу [ 4 ]. 

Методичні рекомендації щодо проведення уроків мови з 
третьокласниками у російськомовних школах подаються у посібнику М.В. 
Сокирко „Вивчення української мови в 3 класі шкіл із російською мовою 
навчання” (К.: Рад. школа, 1982). Авторка докладно спиняється на 
особливостях розвитку мовлення на уроках читання і вивчення граматики, 
пропонує орієнтовне поурочне планування навчального матеріалу. Книжка 
відповідала методичним вимогам, була корисною для учителя, особливо 
недосвідченого. 

У посібнику до букваря М.С. Вашуленка і Н.Ф. Скрипченко „Навчання 
грамоти в підготовчих класах“ (1982, 3-є вид., перероб.) [7] сформульовано 
основні положення методики навчання грамоти, її особливості, показано  
переваги над традиційною методикою. Учителі ознайомлювалися з 
основними завданнями з чотирьох видів занять, передбачених програмою: з 
розвитку мовлення, навчання грамоти, підготовки до письма й роботи з 
дитячою книжкою тощо.  

Змістовний і вдалий другий розділ, де розкриваються теоретичні засади 
навчання шестиліток грамоти, прийоми формування початкових фонетичних 
понять і навичок звукового аналізу у добукварний період, види наочності та 
її застосування, аналізуються відмінності нового букваря від букваря для 1-го 
класу з традиційною системою. Слід вітати подану методику  формування 
початкових умінь читання. Неоціненні для учителів були методичні розробки 
уроків, що охоплюють переважну більшість сторінок (37 – 173). 

Загалом посібник написаний на рівні методичних вимог, з урахуванням 
змін, яких зазнала школа. Провідні положення розділів учителі творчо 
використовували у шкільній практиці. 

1984 року книжкова полиця учителя-класовода поповнилася посібником 
О.І. Смовської “Комплексні завдання для розвитку мовлення учнів 1-3 
класів“ (К.: Рад. школа). Завдання, вміщені у ньому, допомагали учителеві 
правильно побудувати роботу над формуванням орфоепічних умінь і навичок 
учнів, над збагаченням словника. Слушні методичні поради знайде тут 
учитель і щодо розвитку усного і писемного мовлення, конструювання 
словосполучень, речень і зв’язних текстів, удосконалення орфографічних і 
пунктуаційних умінь. Авторка уміло поєднує дидактичну мету з 
розвивальним  навчанням, з розвитком і вихованням учнів. 



Заслуговує на увагу посібник О.Н.Хорошковської “Розвиток мовлення 
молодших школярів” (1985), у якому висвітлюється методика роботи з 
розвитку мовлення учнів.  

Актуальну проблему формування творчих здібностей школярів порушує 
І.С.Волощук у методичному посібнику „Методи розвитку творчих здібностей 
учнів молодшого шкільного віку” (1988). Для учителів автор розробив 
типову програму і запропонував цікаві завдання, до яких подаються 
методичні поради щодо реалізації їх у практиці навчання. Він наголошує, що 
головне завдання учителя – не передати певну суму знань, а навчити їх 
учитися. 

Отже, учителі одержали змістовні посібники, що полегшували їхню 
працю. 

Вважаємо, що ніхто не заперечуватиме твердження, що процес навчання 
у першому класі – це праця, причому важка, наполеглива, відповідальна, 
пов’язана з усвідомленням і подоланням труднощів. Вона потребує і від 
учителя, і від учнів напруження думки й волі, великої уваги, ініціативи, 
працелюбності, терпіння. Цього треба не тільки навчати, а й учитися самому. 
Незамінний помічник учителя у розв’язанні цієї проблеми − перша шкільна 
книжка. 

Життя постійно висуває високі вимоги перед школою, дедалі складніші 
завдання ставить перед авторами Букваря, до його методичного апарату, 
тематики букварних текстів, до завдань і вправ. Він має сприяти розв’язанню 
актуальних проблем, бути стабільним, допомагати вчитися. 

Таким вимогам було підпорядковане нове видання „Букваря“ Н.Ф. 
Скрипченко і М.С. Вашуленка (1986), апробація якого відбулася у 1977р. 
Підручник призначався для чотирирічної початкової школи [18]. Відрадно, 
що автори глибоко продумали методичну систему, побудували її з 
урахуванням наукових вимог та вікових можливостей учнів. 

У цікавій, легкій, доступній формі подається система роботи над 
формуванням  найперших, найнеобхідніших мовних понять про речення, 
слово, склад, звуки. Зацікавлює і матеріал, дібраний для розвитку зв’язного 
мовлення, тексти для читання: казки, вірші, загадки, що в цілому разом з 
малюнками заохочують до навчання, викликають інтерес, виховують, 
активізують дітей. 

Навчальна книжка заслуговує всілякого схвалення. Високо оцінили її 
учителі у своїх виступах у часописі „Початкова школа“, відзначаючи, що в 
Букварі повністю реалізовані усі основні функції підручника з навчання 
грамоти. Структура його відповідає етапності процесу навчання грамоти. 
Підручник „самобутній, оригінальний“, є „значним досягненням 
букваристики“. У цілому він відповідав науковим, педагогічним, 
психологічним вимогам. 

1987 року колективом авторів (М.С. Вашуленко, Н.А. Матвєєва, Л.К. 
Назарова, Н.Ф. Скрипченко) був створений новий підручник для 1-го класу 
чотирирічної початкової школи [5]. Усі три періоди (добукварний, букварний 
і післябукварний) розроблені ґрунтовно, відповідно до вимог часу. Учителі 



знаходили для себе багато корисних порад, що полегшували їм роботу, а 
учням – навчання.  

Роком пізніше побачив світ підручник „Українська мова в 3 класі 
чотирирічної початкової школи“ (автори М.С. Вашуленко, О.І. 
Мельничайко). Водночас автори видали методичний посібник для учителів, 
де вмістили орієнтовні рекомендації до побудови уроків за підручником [8]. 

Теоретична і практична частини книжки взаємопов’язані: матеріал 
повторення вивченого за попередні роки поданий розосереджено, учитель 
проводить його у процесі вивчення розділів. Дібрані вправи потребують від 
третьокласників уміння аналізувати, досліджувати. У доборі й укладанні їх 
автори додержувалися важливого принципу дидактики – від простого до 
складного з урахуванням вікових особливостей учнів. Розділ „Мова і 
мовлення” поглиблює відомості про форми і ознаки усного та писемного 
мовлення, засоби його увиразнення. Уміщені тут тексти, таблиці, 
різноманітні порадники, зразки усної народної творчості сприяють розвитку 
культури спілкування, заохочують дітей до навчання. 

Успішному розв’язанню проблем внутрішньопредметних зв’язків між 
окремими розділами і формування лінгвістичних уявлень допомагає розділ 
„Текст“, засвоєння якого дає змогу вчителеві поєднувати у навчанні 
відомості про мову з розвитком мовлення учнів. Діти ознайомлюються з 
ознаками тексту, його тематичною єдністю, основною думкою, заголовком, 
зв’язністю викладу, засобами міжфразового зв’язку і т.ін. Водночас через 
спостереження засвоюють відомості з лінгвістики. Відрадно, що автори 
потурбувалися про роботу над розрізненням стильових різновидів текстів, 
дібрали для цього відповідний матеріал. 

Як позитивне відзначимо, що, крім вправ, побудованих переважно на 
текстах, у підручнику є правила, таблиці (щодо вимови і правопису,  
написання слів, які програма рекомендує запам’ятати). Вдало оформлені 
форзаци. Тут уміщені опорні сигнали, структуровано основний програмовий 
матеріал, що сприяло повторенню, закріпленню, узагальненню і 
систематизації знань. 

Як бачимо, М.С. Вашуленко і О.І. Мельничайко створили підручник, 
котрий відповідав усім методичним, психологічним, педагогічним вимогам. 
Вважаємо, що не помилимося, коли додамо: у ньому кожна сторінка дихає 
любов’ю до дитини. 

Над підручником для 2-го класу чотирирічної початкової школи М.С. 
Вашуленко і М.А. Білецька працювали упродовж десяти років. У 1988 році 
його видано  четвертим виданням [9;10]. 

Рецензенти (а їх було чимало) високо оцінили підручник як вдалий і 
новаторський, у якому проблемний виклад матеріалу сприяє розвитку 
логічного мислення та мовлення. Дібрані різноманітні за тематикою вправи, 
розраховані на повторення і закріплення вивченого. Завдання до них (вони є 
своєрідним алгоритмом) забезпечують самоконтроль, диференційований 
підхід до учнів, самостійну роботу (Стабільний підручник – основа якості // 
Початкова школа. – 1989. – №9. – С.70 – 73). Заслуговують схвалення внесені 



до кожного розділу таблички-довідники слів у порівнянні з російською 
мовою. Доцільним є введення термінів іменник, прикметник, дієслово 
(замість назва предмета, назва ознаки). 

Водночас рецензенти зазначали і невеликі огріхи, недогляди 
(ускладнення деяких розділів, тем, недостатнє забезпечення наступності у 
навчанні рідної мови, переобтяження практичним матеріалом, недостатня 
кількість вправ ігрового характеру тощо). У четвертому виданні автори 
врахували зауваження рецензентів, удосконалили, переробили і доповнили 
його. 

Наслідком їхньої великої праці є ухвала колегії Міністерства освіти 
УРСР та Держкомвидаву УРСР від 30 грудня 1988 року визнати підручник як 
стабільний і відзначити його другою заохочувальною премією. 

Вагомим внеском у методику навчання української мови були праці 
М.С.Вашуленка „Орфоепія і орфографія в 1-3 класах” (1982) (видана за 
матеріалами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 
кандидата педагогічних наук), “Збірник диктантів з української мови для 
педучилищ” (у співавторстві зі Н.Г.Шкуратяною, 1986 р.), навчальний 
посібник для педучилищ „Методика навчання грамоти“ (у співавторстві, 
1989), навчальний посібник для 1 класу „Супутник Букваря” (у співавторстві 
з В. Вашуленко, 1989), підручники „Українська мова“ для 1, 2, 3 класів, 
програми з методики викладання української мови і виразного читання для 
педінститутів (у співавторстві, 1981), з навчання грамоти для підготовчих 
класів ЗОШ (у співавторстві, 1977), низка методичних рекомендацій щодо 
планування та проведення уроків навчання грамоти рідної мови (1977, 1981, 
1982, 1986, 1987 роки) та ін. 

У вісімдесяті роки на стіл учителям початкових класів лягли посібники 
Д.М.Кравчука (1985), і Л.О.Варзацької (1986), у яких висвітлювалися 
особливості роботи з розвитку писемного мовлення учнів 1–3-х класів і 
методика вивчення граматичних категорій і форм на основі зв’язного тексту 
[6; 12]. 

Практичну допомогу в удосконаленні навичок грамотного письма, 
закріпленню основних тем з фонетики, орфографії, граматики і правопису 
надавав учителям виданий у 1985 році „Збірник диктантів з української мови 
К.С. Прищепи та В.Ф.Вашуленко [15]. Він став корисним посібником, 
додатком до підручника. Тексти у ньому дібрані відповідно до вікових 
особливостей учнів, розташовані за класами з додержанням вимог програми і 
підручників, охоплюють усі розділи і теми курсу української мови 
початкової школи. Тексти складено так, що робота з ними забезпечує 
систематизацію та узагальнення вивченого, розвиток усного і писемного 
мовлення, образного мислення і творчої уяви. 

Загалом навчально-методичний рівень посібника відповідав вимогам 
часу. Попри деякі огріхи (надто стислі методичні поради, недостатньо чи 
зовсім не висвітлено методику проведення творчих та інших диктантів тощо) 
книжка була добрим помічником учителеві, сприяла піднесенню рівня знань 
учнів. 



Відповідав усім методичним вимогам і підручник для 2-го класу С.Н. 
Хорошковської та Г.І. Охоти „Українська мова“, виданий 1987 р. [19]. У 
ньому багато вправ і завдань, які сприяли виконанню програмових вимог. 
Учителі відзначали вдалий розподіл матеріалу за темами, що забезпечувало 
формування фонетичних, граматичних та орфографічних умінь. Загалом 
підручник оцінювали позитивно. 

На полицях книжкових магазинів у 1989 році з’явилася праця „Методика 
викладання української мови ”, написана колективом науковців за редакцією 
С.І. Дорошенка [13]. Призначалася для учнів педагогічних училищ. У 
посібнику висвітлюються загальні проблеми методики навчання української 
мови як науки. Докладно описуються методи, особливості методики 
навчання грамоти, вивчення елементів фонетики, орфографії, граматики, 
лексики, морфології, синтаксису. Майбутні фахівці знаходять у ньому 
ґрунтовні відповіді на питання, як розвивати мислення, комунікативні вміння 
й навички учнів початкових класів, як будувати урок, визначати його тип, 
організовувати самостійне навчання, виробляти якості читання тощо. 

Книжка привертає увагу тонким спостереженням авторів за навчальним 
процесом, виваженістю методичних рекомендацій, глибоким осмисленням 
педагогічних явищ. Вона спрямована на формування залюбленого у свою 
справу вчителя, який прагне уникати одноманітності, працювати творчо. 
Методика цінна для викладача і для учнів педагогічного училища, оскільки й 
нині допомагає підносити професійний рівень фахівця. Зауважимо, що  з 
погляду сьогодення  не все у ній задовольняє, дещо потребує змін, 
доповнення відповідно до вимог часу. Однак вона й досі з повним правом 
посідає почесне місце на „поличці” методичної літератури, а появу її слід 
лише вітати. 

У 1990 році у 4-х класах чотирирічної школи завершилася апробація 
нових підручників. Практика свідчила, що не усі класоводи відразу 
сприйняли ідеї, закладені у нових програмах і підручниках, – відійти від 
усталених методичних орієнтирів і будувати навчальний процес за теорією 
мовленнєвої діяльності, з опорою на зв’язний текст. Суттєвою допомогою 
учителям початкових класів була праця М.С.Вашуленка, у якій 
висвітлювалися науково-теоретичні засади удосконалення змісту і методики 
навчання української мови в 1–4 класах (1991) [11]. 

На основі проведеного експерименту, вивчення передового досвіду 
вчителів учений у 1992 році захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня доктора педагогічних наук на тему: “Теорія і практика навчання 
української мови в чотирирічній початковій школі”. Це – вагомий внесок у 
становлення і розвиток методики навчання мови у початкових класах. 

Багато позитивного було зроблено для оновлення змісту, методики і 
практики рідної мови, проте нерозв’язаних проблем залишалося немало. 
Одна із них – опанування української мови у школах з російською мовою 
навчання, рівень викладання у яких був низький. Причини – слабке 
володіння учителями українською літературною мовою  та методикою її 



навчання як другої, саме ставлення до предмета як до другорядного, 
недостатня матеріальна база. 

Залишалася нерозв’язаною проблема навчання мови у малокомплектних 
школах. Не було підручників з рідної мови для класів-комплектів, які можна 
було б застосувати для різнорівневого навчання. Занепокоювала своєрідна 
монополія на підручники з української мови у руках одного авторського 
колективу. Відсутність альтернативи у його виборі перешкоджала 
ефективності  навчання. 

З середини 90-х головна мета навчання мови у початковій школі 
спрямовувалася на формування в учнів уміння правильно висловлюватися в 
усіх формах, типах і стилях мовлення. Робота з розвитку мовлення мала 
проводитися у трьох напрямах: 1) формування й удосконалення звуковимови, 
засвоєння орфоепічних норм; 2) збагачення, уточнення й активізація 
словникового запасу дітей; 3) уміння застосовувати на практиці граматичні 
правила, поєднувати слова і словосполучення у речення, тобто правильно 
співвідносити мовні знання і мовленнєві вміння учнів через виконання різних 
вправ (Вашуленко М.С. Про співвідношення знань і умінь у мовній освіті 
молодших школярів // Початкова школа. – 1995 . – № 9. – С.4-5). 

Зміст шкільної мовної освіти мав будуватися не за логікою лінгвістичної 
науки, а забезпечувати виконання таких основних змістових ліній: 
комунікативної, лінгвістичної, культурознавчої та діяльнісної (Державний 
освітній стандарт з української мови (початкова ланка) / М.Вашуленко // 
Початкова школа. – 1997. – № 2. – С.2.). 

Спробою дати відповідь на запитання, яким має бути сучасний урок, є 
посібник О.Я. Савченко „Сучасний урок у початкових класах” (1997) [17]. 
Він складається з чотирьох розділів. У першому з’ясовуються умови 
визначення мети уроку, методичне забезпечення його відповідно до змісту, 
диференціація навчання, значення систематичного і своєчасного контролю, 
перевірка якості засвоєного матеріалу. 

Заслуговує на увагу другий розділ, де висвітлюється багатоваріантність 
структури занять, їхні особливості відповідно до мети і змісту, аналізуються 
інтегровані уроки, даються поради щодо їх планування і побудови у 
малокомплектній школі. Авторка докладно розглядає мотиваційний і 
розвивальний компоненти уроку, творчу співпрацю учителя й учнів, 
стимулювання позитивних емоцій, інтересів дітей, роль оцінки як стимулу 
для школяра. 

Для розвивального навчання, слушно зауважує науковець, важливе 
значення має розвиток уміння слухати, бачити, відчувати, уявляти, а також 
формування загальнонавчальних умінь і навичок. Учитель має надавати 
належної уваги розвитку умінь самостійно здобувати знання, вчити вчитися, 
розвивати інтелектуальні і творчі здібності. Учителі шкіл і студенти середніх 
спеціальних і вищих навчальних закладів (а саме їм адресована книжка) 
знаходять цікаву систему вправ, що допомагає провести урок відповідно до 
сучасних вимог. 



Отже, який він, сучасний урок? За О.Я. Савченко, він має вирізнятися 
„винятковою різноманітністю варіантів”, на ньому має позначатися вплив 
особистості учителя як методиста, „дух часу”. У центрі уваги залишається 
особистість учня, його можливості, здібності, інтереси. 

Книжка – цінний посібник для учителів, студентів, викладачів ВНЗ, де 
вони знайдуть відповіді на питання, поставлені сьогоденням перед школою, 
педагогом. 

1997 р. вийшов посібник Т.Л. Левченко і Л.А. Васильєвої „Цікаві вправи 
та завдання на уроках української мови в 1-4 класах” (К.: Спалах). 
Різноманітні вправи і завдання зацікавлять учнів, викликатимуть інтерес до 
навчання, пожвавлять урок. 

Цього ж року  виданий ще один посібник Т.Г. Левченко „Збірник 
диктантів та переказів (1-4 класи)”, у якому дібраний матеріал для 
практичних занять, що його учитель може використати на будь-якому етапі 
уроку, для формування орфографічних і пунктуаційних навичок, розвитку 
зв’язного мовлення. 

1997 року видано  буквар О.Н. Хорошковської „У світі чарівних букв” 
[20]. В анотації авторка зазначає, що у ньому навчання грамоти побудовано 
на основі мовленнєвої діяльності, одним із елементів якої є аудіювання. 
Слугують цьому вдало дібрані високохудожні тексти, цікаві для дітей такого 
віку, що мають пізнавальне, виховне та естетичне значення, а завдання 
сприяють інтелектуальному розвитку першокласників. В основі навчання 
грамоти – звуковий аналітико-синтетичний метод. Як зазначали рецензенти, 
учителі й учні одержали цікавий і змістовний підручник. 

У 90-х роках виходять праці В.І.Бадер, у яких висвітлюється робота над 
текстом під час вивчення частин мови у початкових класах (1992) і проблема 
розвитку зв’язного мовлення (1997) [1;2]. Лінгводидактичним проблемам 
розвитку усного і писемного мовлення на уроках мови присвячена 
монографія В.І.Бадер (2000) [3]. Авторка розглядає теоретичні засади і 
передумови формування комунікативних умінь і навичок, висвітлює нові 
підходи до принципів, методів і прийомів навчання. Книжка адресована 
викладачам ВНЗ, методистам, учителям. 

1997 року вийшов методичний посібник до “Букварика для Калинки і 
Тарасика” (К.: Спалах) Л.Д.Нечай-Горбачук “Навчання грамоти”, що 
виданий у Слов’янську. Як зазначає авторка у “Передньому слові”, основна 
мета його − ознайомити вихователів дошкільних установ, учителів 
початкових класів з методами й ефективними прийомами навчання грамоти, 
допомогти усім зацікавленим якнайраціональніше організувати процес 
оволодіння дитиною навичками читання і письма. Книжка заслуговує на 
увагу, зацікавлює методикою навчання, особливостями роботи з дітьми в усі 
періоди навчання грамоти. Теоретичні судження проілюстровані зразками 
конспектів уроків. Зауважимо, що друге видання, удосконалене та 
перероблене, враховує побажання учителів і батьків. 



1998 року вийшов посібник С.П.Логачевської “Диференціація у 
звичайному класі”. Висвітлювана проблема зацікавлює учителів, методистів, 
студентів, оскільки саме їм адресується книжка. 

У 2000 / 2001 навчальному році школи з українською мовою навчання 
працювали за традиційними підручниками: Буквар (Н.Ф.Скрипченко, 
М.С.Вашуленко), Буквар (Д.В.Луцик та ін.), пробний Буквар (К.С. Прищепа, 
В.І.Колесниченко), Супутник Букваря (М.С.Вашуленко, В.Ф.Вашуленко); 
школи з російською мовою навчання – Буквар (М.С. Вашуленко), Буквар 
(К.С.Прищепа, В.І.Колесниченко), „Лучик” (О.В.Джежелей), Українська 
мова, 3(2) клас (О.Н.Хорошковська, Г.І.Охота). 

Заслуговує на увагу пробний Буквар (авт. К.Прищепа і В.Колесниченко), 
виданий у 2000 році [16]. На відміну від чинних підручників, автори 
пропонують змінений порядок вивчення букв: спочатку вивчаються шість 
букв на позначення голосних звуків, далі – приголосні сонорні м,  н,  л,  р і ті, 
що мають парні м’які і тверді (крім п), потім к, п, в, ш, й, ь, я, ю, є, ї, буква б, 
слова з апострофом та інші букви на позначення приголосних. На думку 
авторів, це дає змогу розширити діапазон читання, використовувати художні 
твори для закріплення вивченої букви, набагато збільшити час для читання 
слів із буквосполученнями дж,  дз,  йо,  ьо та з апострофом, що сприятиме 
збагаченню словника учнів і запам’ятовуванню правопису слів. Дібрана 
система вправ, тексти зацікавлюють, викликають інтерес до навчання, 
спонукають до пошуку. 

Отже, у 90-х роках увага фахівців, громадськості була звернена на 
пошуки нових концепцій розвитку середньої загальноосвітньої школи. 
Проблеми, якими жила школа, ― демократизація педагогічного процесу, 
забезпечення вільного вибору форм і методів проведення занять, відмова від 
авторитарного впливу, інтенсифікація навчання, безперервний пошук і 
застосування нового, ефективнішого, гуманізація освіти. Перебудова у 
вивченні української мови тісно пов’язана з відновленням престижу 
української мови, із заповненням „білих плям“, із подоланням деформацій у 
співвідношенні національного та інтернаціонального. 

Найближчі перспективи розвитку методики викладання мови − 
гуманізація навчально-виховного процесу, диференціація навчання, 
інтеграція предметів і конкретних методик, наближення рівня викладання до 
рівня розвитку сучасної науки і культури, створення нових технологій уроків, 
варіативних програм, інтенсифікація методів навчання, пошуки нових типів 
уроків і форм навчання, розвиток самосвідомості й самостійності, інтересу до 
навчання. 

Педагоги, методисти, учителі творчо підходять до проблем освіти і 
вносять багато нового у розробку методики навчання української мови у 
початковій ланці. Автори підручників, посібників, статей відповідно до 
наукових і методичних вимог висвітлюють теоретичний матеріал, усувають 
зайве теоретизування, подають практичні завдання для виконання їх учнями. 



Кожен із науковців вносить свою частку цінного у становлення і 
розвиток методики мови. Погляди учених, їхні ідеї є вагомим внеском у 
теорію і практику навчання. 
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