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8. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять 

9. Тематика курсових робіт 

10.Завдання для поточного та підсумкового контролю 

11.Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів  



 

ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Профіль освітньої програми зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

1 Загальна 
інформація 

 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 
структурного 
підрозділу 

Миколаївський національний університет

 імені В. О. Сухомлинського, факультет 

дошкільної та початкової освіти, кафедра початкової освіти 

 

Ступінь вищої 

освіти 

 

 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

 

 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом магістра 

 

Наявність 

акредитації 

 

Програма впроваджується у 2017 році 

 

Цикл/рівень 

HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-LLL – 
6 

рівень 

 

Передумови 
 

 

Мови 

викладання 

Програма викладається українською мовою, а також за 

потреби – англійською мовою. 

 

Термін 

дії 

освітнь

ої 

програм

и 

 

Програма впроваджується у 2017 році та діє до введення 

нових станлартів вищої освіти 



 

 

Інтернет-

адреса 

постійного 

розміщення 

опису 

освітньої 
програми 

 

2 Мета програми 

 Мета курсу –  висвітлити теоретичні засади формування 

мовної  та літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи; сформувати психологічну, 

педагогічну, методичну готовність магістрантів до 

викладацької та науково-педагогічної діяльності. 

Завдання курсу: забезпечити засвоєння теоретичних 

основ щодо формування мовної та літературознавчої 

компетентностей майбутніх учителів початкової школи; 

систематизувати та поглибити знання з методики навчання 

української мови та методики навчання літературного читання.  

 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 

Фокус програми: 

загальна/спеціал 

ьна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний 

стандарт початкової загальної освіти, Концепція 

«Нова школа», вчитель початкової школи. 

Орієнтація програми Програма ґрунтується на загальновідомих 

наукових та практичних результатах із 

врахуванням нинішнього стану початкової освіти, 

орієнтує на актуальні спеціальності та 

спеціалізації, в рамках яких можлива подальша 

професійна кар`єра (у т.ч. – практичного 

психолога 

або вихователя дошкільної освіти). 



 

Особливості 

програми 

 

 

4 Придатність випускників до працевлаштування та 

продовження освіти 

Придатність до 

працевлаштування 

 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 
 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні 

заклади (ДНЗ); 
 обласні, міські та районні центри соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту 
населення; 

 психологічні служби; 
 Благодійні фонди; 
 позашкільні заклади освіти. 

Подальше 

навчання 
 

 

5 Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання 

Лекції, семінарські, практичні заняття; самостійна та 

індивідуальна робота; студентсько-центроване 

навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване 

навчання; навчальна та виробнича практики, курсові 

роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система оцінювання Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, 
поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова 

атестація (випускові екзамени) або захист бакалаврської 

роботи (за вибором). 

 

6 Програмні компетентності 

  У результаті вивчення курсу магістрант повинен оволодіти 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та 

лінгвістичні здатності):  

• Здатність до аналізу і синтезу 



 

• Здатність до організації і планування 

• Базові загальні знання 

• Засвоєння основ базових знань з професії 

• Усне і письмове спілкування рідною мовою 

• Знання другої мови 

• Елементарні комп’ютерні навички 

• Навички управління інформацією (уміння 

• знаходити та аналізувати інформацію з різних 

• джерел) 

• Розв’язання проблем 

• Ухвалення рішень 

 

міжособистісні (здатність до соціальної взаємодії та співпраці): 

• Здатність до критики та самокритики 

• Міжособистісні навички та вміння 

• Здатність спілкуватися з експертами з інших 

галузей 

• Етичні зобов’язання 

системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань):  

• Здатність застосовувати знання на практиці 

• Дослідницькі навички і уміння 

• Здатність до навчання 

• Здатність породжувати нові ідеї (креативність) 

• Лідерські якості 

• Здатність працювати самостійно 

• Бажання досягти успіху 

ІІ. Фахові  

Освітні компетентності:  
здатність опанувати системою знань про закономірності процесу 

навчання і виховання студентів;  

здатність забезпечити професійну підготовку 

висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців у галузі 

освіти відповідно до вітчизняних та європейських стандартів 

Мовна компетентність (мовна компетентність визначається 

загальноприйнятими орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними  нормами): 

здатність майбутніх фахівців виконувати лінгвістичний аналіз 

мовних одиниць, явищ відповідно до певних мовних рівнів. 

Літературознавча компетентність  

здатність аналізувати літературні твори відповідно до 

літературної специфіки тексту;  

здатність визначати специфіку літературних творів, фактичні та 

методичні можливості цього матеріалу 

 



 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Кафедра початкової освіти 

      

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Проректор із науково-

педагогічної роботи 

________ Н. І. Василькова  
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ВСТУП 

 

Програму вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика 

навчання української мови» складено Білявською Т.М. відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня магістра спеціальності 

013 Початкова освіта.  

Предмет вивчення дисципліни: формування мовної компетентності та 

літературознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи 

Міждисциплінарні зв’язки: загальна педагогіка (дидактика), методика 

навчання української мови, сучасна українська літературна мова, 

мовознавство, літературознавство, українська література, дитяча література. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу –  висвітлити теоретичні засади формування мовної  та 

літературознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи 
сформувати психологічну, педагогічну, методичну готовність магістрантів до 

викладацької та науково-педагогічної діяльності. 

Завдання курсу: забезпечити засвоєння теоретичних основ щодо 

формування мовної та літературознавчої компетентностей майбутніх 

учителів початкової школи; систематизувати та поглибити знання з методики 

навчання української мови та методики навчання літературного читання.  

У результаті вивчення курсу магістрант повинен оволодіти такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні 

здатності):  

- Усне і письмове спілкування рідною мовою 

- Здатність до формування потреб у знаннях, навичках, розвитку сталих 

інтересів до різноманітних видів професійної діяльності 

- Здатність до креативного мислення, набуття гнучкого образу мислення, 

який дозволяє зрозуміти та розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи 

при цьому критичне ставлення до сталих наукових компетенцій у 

галузі початкової освіти 



 

- Здатність застосовувати відповідну методологію для досягнення 

результатів і обґрунтування висновків. Здатність до наукового аналізу 

та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів 

ІІ. Фахові  

Освітні компетентності:  

- здатність опанувати основні розділи нормативних професійно-

орієнтованих дисциплін: філологічних дисциплін, каліграфії, основ 

культури мовлення; 

- здатність опанувати системою знань про закономірності процесу 

навчання і виховання студентів;  

- здатність забезпечити професійну підготовку висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до 

вітчизняних та європейських стандартів 

Мовна компетентність (мовна компетентність визначається 

загальноприйнятими орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними  нормами): 

- здатність майбутніх фахівців виконувати лінгвістичний аналіз мовних 

одиниць, явищ відповідно до певних мовних рівнів. 

Літературознавча компетентність  

- здатність аналізувати літературні твори відповідно до літературної 

специфіки тексту;  

- здатність визначати специфіку літературних творів, фактичні та 

методичні можливості цього матеріалу 

 

На вивчення навчальної дисципліни заплановано 90 годин / 3 кредити 

ECTS.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової підготовки майбутніх 



 

учителів початкової школи 

Тема 2. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (орфоепічний, орфографічний та лексичний рівні) 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (граматичний рівень) 

Кредит 2. Теоретичні засади формування літературознавчої 

компетентності майбутніх учителів початкової школи 

Тема 1. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

Тема 2.  Літературознавча компетентність: зміст і структура ( у контексті 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 

Кредит 3. Формування готовності магістрів до викладання 

дисципліни «Методика навчання української мови та літературного 

читання в початковій школі 

Тема 1. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови» 

Тема 2.  Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання»  

3. Рекомендована література 
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Київ. ун-тім. Б. Грінченка, 2012. – 124 с. 

6. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. – 168 с. 

7. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. 

закл. / О. Я. Савченко. – 2-ге вид. – К. : Грамота, 2013. – 504 с. 

 

Додаткова 

1. Біляєв О. Методика мови як наука / О. Біляєв // Дивослово. − 2002. − 

№11.− С. 20 – 50. 

2. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; головний ред. В. Г. 

Кремінь. –  К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

3. Науменко В.О. Художній твір як мистецтво слова / В.О.Науменко // 

Учитель початкової школи. – 2014. – №4. – С. 8–12. 

4. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освіті /  

О. І. Пометун // Компетентнісний  підхід у сучасній освіті: світовий 

досвід та українські перспективи. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 66–72. 

5. Савченко О. Сучасний урок: суб’єктивність навчання і 

варіативність структури / О.Савченко // Початкова школа. – 2011. – № 

9. – С. 11 – 16. 

6. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування комунікативної 

компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // 

Українська мова і література в школі. − 2006. − № 6. − С. 38–41. 

 

Інформаційні ресурси 

1. http://tooel/2po/2po1/ (навчально-методичний комплекс дисципліни) 

2. http://edu.ukrsat.com/  (наукові дослідження філології) 

3. http://www.e-ukraine.org/subsites/iearn - АЙОРН – Україна  

4. http://osvita.org.ua  – освітній портал – каталог освітніх ресурсів, 

новини освіти, вищі навчальні заклади України і Росії  

5. http://iteach.com.ua/implementation-results/statistics/ (сучасні 

методики викладання) 

6. http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/ (проективні 

методики для вчителів шкіл)  

 

4. Форми підсумкового контролю успішності і навчання: екзамен. 

 

5. Засоби діагностики успішності та навчання: усні відповіді, 

писемні роботи (конспекти уроків), самостійні роботи, тестування. 
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів –  3 

Галузь знань: 

01 Освіта 

 (шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Спеціальність:  

013 Початкова освіта 

 

 

Рік підготовки: 

VІІ-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:  

навчальний проект 

 

Семестр 

Загальна кількість –  

90 годин  

ІІІ-й   

Лекції 

Загальна кількість 

годин для денної форми 

навчання:  

аудиторних – 30 год. 

самостійної роботи 

студента – 60 год. 

Ступінь: 

«магістр» 

 

12 год.  

Практичні, семінарські 

18 год.  

Лабораторні 

0 год.  

Самостійна робота 

60 год.  

Вид контролю: 

ДФН – КР – 2; 

 іспит   

 

 

Примітка: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30% аудиторної роботи, 70% самостійної 

роботи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВСТУП 

 

Робочу програму з дисципліни «Теоретичні засади вивчення галузі 

«Мова та література» розроблено на основі освітньо-професійної програми 

підготовки магістрів відповідно до навчального плану підготовки здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 013 Початкова освіта.  

Робочу програму укладено згідно з вимогами кредитно-трансферної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати магістрант відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни 

«Теоретичні засади вивчення галузі «Мова та література», необхідне 

методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних 

досягнень магістрантів.  

4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу –  висвітлити теоретичні засади формування мовної  та 

літературознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи; 
сформувати психологічну, педагогічну, методичну готовність магістрантів до 

викладацької та науково-педагогічної діяльності. 

Завдання курсу: забезпечити засвоєння теоретичних основ щодо 

формування мовної та літературознавчої компетентностей майбутніх 

учителів початкової школи; систематизувати та поглибити знання з методики 

навчання української мови та методики навчання літературного читання.  

У результаті вивчення курсу магістрант повинен оволодіти такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

інструментальні (когнітивні, методологічні, технологічні та лінгвістичні 

здатності):  

• Здатність до аналізу і синтезу 

• Здатність до організації і планування 

• Базові загальні знання 

• Засвоєння основ базових знань з професії 

• Усне і письмове спілкування рідною мовою 

• Знання другої мови 

• Елементарні комп’ютерні навички 

• Навички управління інформацією (уміння 

• знаходити та аналізувати інформацію з різних 

• джерел) 

• Розв’язання проблем 



 

• Ухвалення рішень 

 

міжособистісні (здатність до соціальної взаємодії та співпраці): 

• Здатність до критики та самокритики 

• Міжособистісні навички та вміння 

• Здатність спілкуватися з експертами з інших 

галузей 

• Етичні зобов’язання 

системні (поєднання розуміння, сприйнятливості та знань):  

• Здатність застосовувати знання на практиці 

• Дослідницькі навички і уміння 

• Здатність до навчання 

• Здатність породжувати нові ідеї (креативність) 

• Лідерські якості 

• Здатність працювати самостійно 

• Бажання досягти успіху 

 

ІІ. Фахові  

Освітні компетентності:  
здатність опанувати системою знань про закономірності процесу навчання і 

виховання студентів;  

здатність забезпечити професійну підготовку висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних фахівців у галузі освіти відповідно до вітчизняних та 

європейських стандартів 

Мовна компетентність (мовна компетентність визначається 

загальноприйнятими орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними  нормами): 

здатність майбутніх фахівців виконувати лінгвістичний аналіз мовних 

одиниць, явищ відповідно до певних мовних рівнів. 

Літературознавча компетентність  

здатність аналізувати літературні твори відповідно до літературної специфіки 

тексту;  

здатність визначати специфіку літературних творів, фактичні та методичні 

можливості цього матеріалу 

 

5.  Програма навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової підготовки майбутніх 

учителів початкової школи 

Тема 2. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 



 

школи (орфоепічний, орфографічний та лексичний рівні) 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (граматичний рівень) 

Кредит 2. Теоретичні засади формування літературознавчої 

компетентності майбутніх учителів початкової школи 

Тема 1. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

Тема 2.  Літературознавча компетентність: зміст і структура ( у контексті 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 

Кредит 3. Формування готовності магістрів до викладання 

дисципліни «Методика навчання української мови та літературного 

читання в початковій школі 

Тема 1. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови» 

Тема 2.  Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання»  

6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

Тема 1. Мовна компетентність як 

складова фахової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 

 2 2    

Тема 2. Формування мовної 

компетентності майбутніх учителів 

початкової школи (орфоепічний, 

орфографічний та лексичний рівні) 

 2 2    

Тема 3. Формування мовної 

компетентності майбутніх учителів 

початкової школи (граматичний 

рівень) 

  4    

Усього годин:  4 8    



 

Кредит 2. Теоретичні засади формування літературознавчої 

компетентності майбутніх учителів початкової школи 

Тема 1. Літературознавча 

компетентність як складова 

професійної підготовки майбутніх 

фахівців 

 2     

Тема 2. Літературознавча 

компетентність: зміст і структура (у 

контексті підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи) 

  2    

Усього годин:  4 2    

Кредит 3. Формування готовності магістрів до викладання 

дисципліни «Методика навчання української мови та літературного 

читання в початковій школі 

Тема 1. Формування готовності 

магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української 

мови» 

 2 4    

Тема 2. Формування готовності 

магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного 

читання»  

 2 4    

Усього годин:  4 8    

Усього годин:  12 18    

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Мовні компетенції як складові фахової лінгвістичної 

підготовки майбутніх спеціалістів 

2 

2.  Формування орфоепічної та орфографічної 

грамотності майбутніх учителів початкової школи 

2 

3.  Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (лексичний рівень) 

2 

4.  Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи на граматичному рівні 

2 

5.  Формування літературознавчої компетентності 

студентів нефілологічних спеціальностей 

2  

6. Методика підготовки та проведення лекційного 

заняття з курсу «Методика навчання української 

мови» 

2 

7. Методика підготовки та проведення практичного 

заняття з курсу «Методика навчання української 

мови» 

2 



 

8. Методика підготовки та проведення лекційного 

заняття з курсу «Методика навчання літературного 

читання» 

2 

9. Методика підготовки та проведення практичного 

заняття з курсу «Методика навчання літературного 

читання» 

2 

 Всього 18 

 

5. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Методи навчання на уроках мови та 

літературного читання в початковій школі: 

порівняльна характеристика 

6 

2.  Професійні якості учителя-словесника в 

контексті початкового навчання 

6 

3.  Формування теоретико-мовних понять у 

студентів нефілологічних спеціальностей 

6 

4.  Проблема  лексикографічної підготовки 

студентів нефілологічних спеціальностей 

6 

5.  Навчальне та навчально-методичне забезпечення 

курсу «Методика навчання української мови» 

6 

6.  Культура мовлення майбутнього вчителя 

початкової школи як складова фахової 

підготовки 

6 

7.  Формування теоретико-літературних понять у 

студентів нефілологічних спеціальностей 

6 

8.  Формування комунікативної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

6 

9. Формування мовленнєвої компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

6 

10. Методологія та методика аналізу художнього 

твору в початковій школі: проблемні питання 

      6 

 Разом  60 год. 

 

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(навчальний проект) 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення і практичне застосування 

знань із навчального курсу.  

Зміст ІНДЗ: практична робота, яка виконується на основі знань, умінь 

та навичок, отриманих упродовж лекційних, практичних занять та 

самостійного опрацювання тем з навчального курсу.  

 



 

Зміст ІНДЗ: 

1. Розробити тематику курсових робіт з курсу «Методика навчання 

української мови» 

2. Розробити тематику курсових робіт з курсу «Методика навчання 

літературного читання» 

3. Розробити тематику практичних робіт з курсу «Методика навчання 

української мови» 

4. Розробити тематику практичних робіт з курсу «Методика навчання 

літературного читання» 

5. Скласти список літератури основної літератури з курсу «Методика 

навчання української мови» 

6. Скласти список літератури додаткової літератури з курсу «Методика 

навчання української мови» 

7. Скласти список літератури основної літератури з курсу «Методика 

навчання літературного читання» 

8. Скласти список додаткової літератури з курсу «Методика навчання 

літературного читання»  

9. Розробити конспект лекції з курсу  «Методика навчання української 

мови» (використати інтерактивні методи навчання) 

10. Розробити конспект лекції з курсу  «Методика навчання літературного 

читання» (використати інтерактивні методи навчання) 

 

7. Методи навчання 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності  

1. За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, інтерактивна, лекція-прес-

конференція), пояснення, розповідь, бесіда.  

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: завдання 

2. За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні.  

3. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі.  

4. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проектів.  

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності:  
1. Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій 

зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 

 

8. Методи контролю 



 

1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Теоретичні засади 

вивчення галузі «Мова та література» оцінюються за кредитно-трансферною 

системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, 

обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 

рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів (до 

100 балів).  

2. Систему рейтингових балів для різних видів контролю подано у таблиці.  

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для екзамену 

Поточне контроль Сам

. 

роб

. 

ІНДЗ МКР Екз. 

(40%

) 

Усьо

го Кредит  

№1 

Кредит №2 Кредит  

№3 

Т1 

 

20 

Т2 

 

20 

Т3 

 

20 

 

Т1 

 

20 

Т2 

 

20 

 

Т1 

 

20 

 

Т2 

 

20 

80 20 40 

(2х2

0) 

120 300 

(3 кр

.) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
80-89 В 

добре  
65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 

10. Методичне забезпечення 

 навчальні та методичні посібники;  



 

 робоча програма; 

 навчальна програма;  

 дидактичний матеріал;  

 презентації лекційних та практичних занять;  

 тестові і контрольні завдання;  

 завдання для ректорського контролю знань студентів із навчальної 

дисципліни.  

 

 

11. Рекомендована література 

Основна 

8. Бондар Л. Термінологічний аналіз понять «компетенція» і 

«компетентність» у педагогіці: сутність та структура  /  Л. Бондар // 

Освіта та управління. – 2007. – Т. 10. – № 2. – С. 93 – 99. 

9. Дороз В. Ф. Методика викладання української мови у вищій школі: 

навч. посіб. для студ. ВНЗ. / В. Ф. Дороз − К. : Центр учбової 

літератури, 2008. − 176 с. 

10. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи: Бібліотека освітньої політики / За заг. ред. О. В. Овчарук. 

– К., 2004. – 250 с. 

11. Методика навчання української мови в початковій школі : навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За 

наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с. 

12. Науменко В. О. Психолого-педагогічні основи навчання читання у 

початковій школі: навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Науменко. – К.: 

Київ. ун-тім. Б. Грінченка, 2012. – 124 с. 

13. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 

монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Львівської 

політехніки, 2014. – 168 с. 

14. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : підруч. для вищ. навч. 

закл. / О. Я. Савченко. – 2-ге вид. – К. : Грамота, 2013. – 504 с. 

15. Скорина Л. Аналіз художнього твору : навчальний посібник для 

студентів гуманітарних спеціальностей / Л. Скорина. — Тернопіль : 

Навчальна книга — Богдан, 2013. — 424 с. школа, 1988. – 220 с. 

16. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. 

– К. :  Либідь, 1997. – 376 с. 

 

Додаткова 
 

7. Біляєв О. Методика мови як наука / О. Біляєв // Дивослово. − 2002. − 

№11.− С. 20 – 50. 

8. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. 

– К. :  Либідь, 1997. – 376 с. 



 

9. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; головний ред. В. Г. 

Кремінь. –  К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.  

10. Науменко В.О. Художній твір як мистецтво слова / В.О.Науменко // 

Учитель початкової школи. – 2014. – №4. – С. 8–12. 

11. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освіті /  

О. І. Пометун // Компетентнісний  підхід у сучасній освіті: світовий 

досвід та українські перспективи. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 66–72. 

12. Савченко О. Сучасний урок: суб’єктивність навчання і 

варіативність структури / О.Савченко // Початкова школа. – 2011. – № 

9. – С. 11 – 16. 

13. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування комунікативної 

компетенції студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // 

Українська мова і література в школі. − 2006. − № 6. − С. 38–41. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. 

– 

Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/ – 

Назва з екрану. 

 

 


