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Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою) 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і технологія мовної освіти в 

початковій школі»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «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. 

Мета курсу – оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою застосування 

сучасних навчальних технологій мовної освіти для подальшого використання в практичній 

діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з концептуальними 

і  теоретичними положеннями про сучасні навчальні технології в початковій школі; 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. 

Ключові слова:мовна освіта, освітня система, освітнє середовище, технологія, дитяча 

література. 

 

 

Анотація (англійською мовою) 

Ключові слова (англійською мовою) 

 

The program of study of the normative discipline "Theory and technology of language education in 

primary school" is made according to the educational-professional program of preparation of masters of a 

specialty 013 Primary education under the educational-professional program "Primary education". 

Subject of study of the discipline: formation of language competence and literary competence of 

future primary school teachers 

Interdisciplinary connections: general pedagogy (didactics), methods of teaching the Ukrainian 

language, modern Ukrainian literary language, linguistics, literary studies, Ukrainian literature, children’s 

literature. 

The purpose of the course - mastering by future primary school teachers the method of application of 

modern educational technologies of language education for further use in practice. The main tasks of 

studying the discipline are: to acquaint students with the conceptual and theoretical provisions of modern 

educational technologies in primary school; to ensure the mastery of theoretical foundations for the 

formation of language and literary competencies of future primary school teachers; to systematize and 

deepen knowledge of methods of teaching the Ukrainian language and methods of teaching literary reading. 

Key words: language education, educational system, educational environment, technology, children's 
literature. 



ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і технологія мовної освіти в 

початковій школі»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «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 та очікувані результати 

1. 1. Мета курсу – оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою 

застосування сучасних навчальних технологій мовної освіти для подальшого використання в 

практичній діяльності.  
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

- ознайомити студентів з концептуальними і  теоретичними положеннями про сучасні навчальні 

технології в початковій школі; 

- 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. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Навички 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. 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти. 

ПРН 5. Навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, науковий, 

художній) українською мовою як державною та іноземною на необхідному професійному рівні. 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти. 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій 

і предметних методик. 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача початкової 

школи. 

ПРН 13. Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати різні 

педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку різноманітним явищам 

педагогічної теорії і практики. 

ПРН 14. Уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових педагогічних 

технологій, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання дисциплін 

початкової ланки освіти. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, 

інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, 

розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової 

освіти тощо. 

ЗК 2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й 

узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 



володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 

різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 

комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 

іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, 

здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, 

здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та враховувати 

принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати 

розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя. 

ФК 2. Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні педагогічні  

технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей молодшого 

шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, 

методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування. 

ФК 3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, участь у роботі 

кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо покращення якості роботи та 

професійної майстерності. 

ФК 4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  прийоми,  

засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін психолого-

педагогічного циклу і методик навчання. ФК 6. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК.6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:  120_ годин /_4 кредити  ECTS. ; 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової підготовки

 майбутніх учителів початкової школи. 

Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (орфоепічний рівень). 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(лексичний рівень) 

Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(граматичний рівень) 

Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної підготовки майбутніх 

фахівців 

Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи) 

Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови» 

Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

літературного читання 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. 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. 
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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. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 
5. Засоби діагностики успішності навчання: коллоквіум, тестування, самостійні та 

контрольні роботи, виступи, реферати.  
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Анотація (українською мовою) 

Ключові слова (українською мовою) 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і технологія мовної освіти в 

початковій школі»  складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «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. 

Мета курсу – оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою застосування 

сучасних навчальних технологій мовної освіти для подальшого використання в практичній 

діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни є: ознайомити студентів з концептуальними 

і  теоретичними положеннями про сучасні навчальні технології в початковій школі; 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. 

Ключові слова:мовна освіта, освітня система, освітнє середовище, технологія, дитяча 

література. 

 

 

Анотація (англійською мовою) 

Ключові слова (англійською мовою) 

 

The program of study of the normative discipline "Theory and technology of language education in 

primary school" is made according to the educational-professional program of preparation of masters of a 

specialty 013 Primary education under the educational-professional program "Primary education". 

Subject of study of the discipline: formation of language competence and literary competence of 

future primary school teachers 

Interdisciplinary connections: general pedagogy (didactics), methods of teaching the Ukrainian 

language, modern Ukrainian literary language, linguistics, literary studies, Ukrainian literature, children’s 

literature. 

The purpose of the course - mastering by future primary school teachers the method of application of 

modern educational technologies of language education for further use in practice. The main tasks of 

studying the discipline are: to acquaint students with the conceptual and theoretical provisions of modern 

educational technologies in primary school; to ensure the mastery of theoretical foundations for the 

formation of language and literary competencies of future primary school teachers; to systematize and 

deepen knowledge of methods of teaching the Ukrainian language and methods of teaching literary reading. 

Key words: language education, educational system, educational environment, technology, children's 
literature. 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка 
Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт Спеціальність: 

 013 Початкова освіта  

 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 40 

самостійної роботи студента – 80 Ступінь: 

магістра 

16 год.  

Практичні, семінарські 

24 год.  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 

- - 

Самостійна робота 

80 год.  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна 

робота (30%/70%). 

Заочна форма навчання 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 
Галузь знань  

01 Освіта / Педагогіка Нормативна 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт Спеціальність:  

013 Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120 
3-й  

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/my/ 
Ступінь: 

магістра 

4 год.  

Практичні, семінарські 

8 год.  

Самостійна робота 

108 год.  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – самостійна 

робота (10%/90%). 



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: оволодіння майбутніми вчителями початкової школи методикою застосування 

сучасних навчальних технологій мовної освіти для подальшого використання в практичній 

діяльності.  
Завдання курсу:  

- ознайомити студентів з концептуальними і  теоретичними положеннями про сучасні навчальні 

технології в початковій школі; 

- 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. 

Передумови для вивчення дисципліни:  
Навчальна дисципліна складається з 4-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Навички 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. 

ПРН 2. Уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти. 

ПРН 5. Навички досконалого володіння різними стилями (офіційно-діловий, науковий, 

художній) українською мовою як державною та іноземною на необхідному професійному рівні. 

ПРН 7. Уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти. 

ПРН 9. Уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних концепцій 

і предметних методик. 

ПРН 11. Уміння здійснювати самостійно-пошукову роботу; користуватися сучасними 

методами навчання, як складовою психолого-педагогічної компетентності викладача початкової 

школи. 

ПРН 13. Уміння переносити знання у власний педагогічний досвід; критично аналізувати різні 

педагогічні теорії навчання та виховання, давати самостійну оцінку різноманітним явищам 

педагогічної теорії і практики. 

ПРН 14. Уміння застосовувати у практичній діяльності знання із нових педагогічних 

технологій, використовувати елементи інноваційних методик під час викладання дисциплін 

початкової ланки освіти. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, зокрема, 

інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, технологіями навчання, 

розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним нормативним забезпеченням початкової 

освіти тощо. 

ЗК 2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу, систематизації й 

узагальнення інформації, зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та формулювання 

логічних висновків. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 

зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно 

ЗК-4 Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 

володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та писемною формою) в 

різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм 

комунікативної поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з 

іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема, 

здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 



алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в команді, 

здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та враховувати 

принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій та прогнозувати 

розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а також підвищення 

професійної майстерності викладача, вчителя. 

ФК 2. Проектувальна. Здатність і готовність  проектувати та застосовувати сучасні педагогічні  

технології з метою забезпечення оптимальних умов пізнавальної діяльності дітей молодшого 

шкільного  віку, студентів ЗВО, аналізувати та оцінювати  різноманітні психолого-педагогічні, 

методичні фактори, передбачати можливі наслідки їх застосування. 

ФК 3. Організаційна. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  

молодших школярів та студентів, організації їх  самостійної, пошукової роботи, участь у роботі 

кафедри, в організації та проведенні семінарів, конференцій, педагогічних читань, виставок,  

конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів щодо покращення якості роботи та 

професійної майстерності. 

ФК 4. Предметна. Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  прийоми,  

засоби навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін психолого-

педагогічного циклу і методик навчання. ФК 6. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК.6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової підготовки

 майбутніх учителів початкової школи. 

Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (орфоепічний рівень). 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(лексичний рівень). 

Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(граматичний рівень). 

Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної підготовки майбутніх 

фахівців. 

Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи). 

Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови». 

Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

літературного читання. 

 

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. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (орфоепічний рівень). 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи. 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(лексичний рівень) 

Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(граматичний рівень) 



Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи. 

Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної підготовки майбутніх 

фахівців 

Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи) 

Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика

 навчання української мови та літературного читання в початковій школі. 

Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови». 

Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

літературного читання. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

у
сь
о
го

 у тому числі 

л пр ср 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
14 

2 2 10 

Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 
16 

2 4 10 

Усього: 30 4 6 20 
Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 
14 

2 2 10 

Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 
16 

2 4 10 

Усього: 30 4 6 20 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 
16 

2 4 10 

Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у 

контексті підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 
14 

2 2 10 

Усього: 30 4 6 20 
Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі» 

Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 
14 

2 2 10 

Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання». 
16 

2 4 10 

Усього: 30 4 6 20 

Усього годин: 120 16 24 80 

 

Заочна форма навчання 

Назви кредитів і тем 
Кількість годин 

у с ь о г о
 

у тому числі 



л пр ср 

1 2 3 4 5 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
14 

2  12 

Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 
16 

 2 14 

Усього: 30 2 2 26 
Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 
14 

2  12 

Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 
16 

 2 14 

Усього: 30 2 2 26 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 
16 

 2 14 

Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у 

контексті підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 
14 

  14 

Усього: 30 - 2 28 
Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі» 

Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 
16 

 2 14 

Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання». 
14 

  14 

Усього: 30 - 2 28 

Усього годин: 120 4 8 108 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

1. Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

2 

2 Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 

2 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

3. Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 

2 

4 Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 

2 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

5. Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

2 

6 Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті 2 



підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 

Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі 

7 Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 

2 

8 Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання». 

2 

Всього: 16 

 

 

Заочна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

1. Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

2 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

2. Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 

2 

Всього: 4 

 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

1. Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

2 

2 Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 

4 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

3. Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 

2 

4 Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 

4 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

5. Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

4 

6 Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 

2 

Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі 

7 Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 

2 

8 Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання». 

4 



Всього: 24 

 

Заочна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

2 Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 

2 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

4 Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 

2 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

5. Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

2 

Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі 

7 Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 

2 

Всього: 8 

 

6. Лабораторні заняття 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

1. Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

10 

2 Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 

10 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

3. Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 

10 

4 Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 

10 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

5. Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

10 

6 Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 

10 

Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі 

7 Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 

10 

8 Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 10 



«Методика навчання літературного читання». 

Всього: 80 

 

Заочна форма навчання 

№ п/п Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

1. Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової 

підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

12 

2 Тема 2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи (орфоепічний рівень). 

14 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

3. Тема 3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (лексичний рівень) 

12 

4 Тема 4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  

початкової школи (граматичний рівень) 

14 

Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

5. Тема 5. Літературознавча компетентність як складова професійної 

підготовки майбутніх фахівців 

14 

6 Тема 6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи) 

14 

Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика навчання 

української мови та літературного читання в початковій школі 

7 Тема 7. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови». 

14 

8 Тема 8. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання літературного читання». 

14 

Всього: 108 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 Підготувати мультимедійний проєкт на одну із запропонованих тем: 

1. Мовна компетентність як складова фахової підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

2. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи 

(орфоепічний рівень). 

3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи (лексичний 

рівень). 

4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи (граматичний 

рівень). 

5. Літературознавча компетентність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців. 

6. Літературознавча компетентність: зміст і структура (у контексті підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи). 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і навичок 

студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового 

контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, 

самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка 

розуміння й засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння 

самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і 

захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів 

та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні 

помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та 

письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без 

використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань. 

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

Поточне тестування та самостійна робота 

Накопичувальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 Кредит 4  



 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

400 
Практичні заняття 40 40 40 30 
Самостійна робота 

(включно 
контрольні 
роботи) 

60 60 60 30 

   КР1 – 40 

Усього 100 100 100 100 400 

 

9. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи, колоквіуми 

 

10. Методи навчання 

Лекція, семінар, бесіда, дискусія, круглий стіл, інсценування, пояснення, проблемного викладу, 

проблемних ситуацій, ділова гра, проекти, презентації. 

11. Рекомендована література 

Базова 

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, 

2011. – 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. 

 

Допоміжна 

7. Біляєв О. Методика мови як наука / О. Біляєв // Дивослово. − 2002. − №11.− С. 20 – 50. 

8. Енциклопедія освіти / Акад. пед. Наук України; головний ред.  В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком 

Інтер, 2008. – 1040 с. 

9. Науменко В.О. Художній твір як мистецтво слова / В.О.Науменко // Учитель початкової 

школи. – 2014. – №4. – С. 8–12. 

10. 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. 



11. Савченко   О.   Сучасний   урок:   суб’єктивність   навчання    і  варіативність структури / 

О.Савченко // Початкова школа. – 2011. – № 9. – С. 11 – 16. 

12. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетенції студентів 

філологічних факультетів / Т. Симоненко // Українська мова і література в школі. − 2006. − № 

6. − С. 38–41. 

 

12. 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) 
 
 
 
 
 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з психодидактики 

здійснюється на основі результатів проведення поточного підсумкового контролю 

знань (залік). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури; 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

 

http://tooel/2po/2po1/
http://edu.ukrsat.com/
http://www.e-ukraine.org/subsites/iearn
http://osvita.org.ua/
http://iteach.com.ua/implementation-results/statistics/
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php/


б) при виконанні письмових завдань: 

    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів  

   - самостійність опрацювання матеріалу, підготовка діагностичних методик, 

написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної психодидактичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ: 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 



ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- МКР; 

- усні відповіді на практичних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - виконання  контрольних робіт (Р) – 60 балів 

 ОО – орієнтаційно-ознайомчий рівень, 

 ПА  – понятійно-аналітичний рівень, 

 ПС – продуктивно-синтетичний рівень. 

 - поточне опитування – 3 бали: 

 0 балів – незадовільно; 

 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – задовільно; 

 3 бали – добре; 

 4 бали – відмінно.  

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне 

з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих 

на усіх практичних заняттях даного модуля. За пропуски навчальних занять 

нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від 

рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки. 

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, 

або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена 

залікова оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 



Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримував 

за результатами поточного контролю, складанням семестрового заліку. 

 

 ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на заняттях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

5. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів); 

7. Якість конспектів (5 балів); 

8. Виконання двох контрольних робіт (12 балів × 2 роб. = 24 бали); 

9. Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на перевірку (3 бали); 

10.  Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

11.  Заохочувальний бал (2 бали); 

12.  Підготовка діагностичних методик до теми (5 балів за розробку); 

13.  Розробка психодидактичних ігор з теми (5 балів); 

14.  Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб наочності); 

15.  Підбір цікавих завдань до теми заняття (5 балів завдань); 

16.  Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей (5 балів 

за 1 статтю). 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 

- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 



- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу 

(написання і захист реферату; огляд літератури, участь у науковій роботі, олімпіадах, 

конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду з 

психодидактики, вивчення додаткової літератури; 

- розробка та демонстрація у вигляді ділової гри діагностичних методик до 

теми заняття; 

- робота з науковою літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Тема 1. Мовна компетентність як складова фахової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

План 

1. Основні поняття з теми. 

2. Мовна компетентність: зміст та структура. 

3. Мовні компетенції. 

 

Ключові слова: професійна освіта, якість освіти, компетентнісний підхід, 

лінгводидактичний аспект, мовна компетентність, мовна компетенція. 

 

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. 

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

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



Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи: Бібліотека освітньої політики / За заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – 

… с. 

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 
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Динамічний розвиток науки, культури, суспільних відносин й відповідно зміни в 

економічному житті – все це зумовлюєпідвищення вимог не тільки до змісту  

освіти,  а  йдо  її  якості.  Адже  саме  забезпечення  якості  вищої  освіти  є 

«сьогодні чи не найважливішим пріоритетом як Болонського процесу, так і світової 

системи освіти загалом». У цьому контексті особливої актуальності набуває 

питання створення такої системи навчання, яка б забезпечила  формування 

конкурентоспроможного фахівця, компетентного вчителя як представника 

національної еліти суспільства.Відповідно до реалій сьогодення актуальною 

видається інтеграція до світового освітнього простору. Адже відомо, 

що «компетентність  у навчанні як  характеристика результатів  навчання  широко 

використовується в освітніх системах  європейських  країн,  США  та  Канади»  [2, 

408]. Крім цього, питання компетентнісно орієнтованої освіти розглядають відомі 

міжнародні організації, як-от: ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, Рада Європи, Організація 

європейського співробітництва та розвитку, Міжнародний департамент стандартів. 

Варто зазначити, що компетентнісний підхід є провідним й у вітчизняній 

педагогічній науці, зокрема, це віддзеркалено в документах про вищу педагогічну 

освіту (Закон України «Про освіту», Національна програма «Освіта» («Україна XXI 

століття»), Державна цільова комплексна програма «Вчитель», Національна 

доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Закон України «Про вищу 

освіту»). 

Невід’ємною складовою якісної підготовки майбутніх фахівців є мовна освіта, яка 

посідає одне із визначних місць у системі універсальних та  спеціальних 



компетентностей майбутнього вчителя, але передусім вчителя початкової школи. 

Адже саме від його професійної діяльності залежить формування (на початковому 

етапі) ключових компетентностей учнів. 

Питання вивчення теоретико-методологічних засад формування мовної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи у науковій літературі варто 

розглядати в педагогічному,лінгвістичному та відповідно 

лінгводидактичномуаспектах. Так, проблему компетентнісного підходу в освіті 

досліджували такі вчені, як-от:(Бібік Н., Ващенко Л., Єрмаков І., Локшина О., 

Савченко О., Пометун О. Овчарук Л., Хомський Н., ХуторськийА. 

тощо).Лінгвістичну основу аналізованої проблеми закладено у працях  вітчизняних 

мовознавців (Городенська К.,  Гриценко  П.,  ЄрмоленкоС.,  Дудик  П. ,Кочерган 

М., Мацько Л., Плющ М., , ПономарівО., Ющук І. тощо).  У контексті реалізації 

компетентнісної парадигми сучасної мовної освіти у вищій школі важливе значення 

мають розвідки відомих українських лінгводидактів(Біляєва О., Пентилюк М., 

Климової К. тощо). Однак попри те, що все ж існують сучасні дослідження з 

методики навчання української мови у вищій школі, яківисвітлюють різні аспекти 

мовної підготовки вчителів до професійної 

діяльності,  ґрунтовних цілісних досліджень  щодо  проблеми  формування мовної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи вкрай мало. 

З’ясовано, що термін «компетентність» походить від латинського слова competens, 

що в перекладі означає «належний» «відповідний». Компетентість у навчанні 

вітчизняні та зарубіжні науковці розглядають як інтегрований результат, який 

передбачає поряд з накопиченням класично визначених стандартів педагогічної 

науки (маємо на увазі знання, уміння й навички),формування здатності в майбутніх 

спеціалістів практично діяти, застосовувати досвід успішної діяльності у 

відповідній сфері. 

Аналіз наукової літератури доводить, що в сучасній педагогічній науці немає 

єдиної чіткої класифікації щодо компетентностей, якими мають оволодіти майбутні 

фахівці. Однак все ж певні тенденції щодо їхньої ієрархії можна визначити. 

Загальні (ключові, базові або надпредметні) (у різних наукових джерелах назви не 

збігаються). Ці компетентності мають універсальний характер, опираються на 

пізнавальні процеси, не співвідносяться з чіткою предметною галуззю. Студенти 



набувають їх в процесі виконання певної освітньої програми. Наприклад,це 

здатність до навчання, володіння іноземними мовами, базовими інформаційними 

технологіями тощо).Необхідно зауважити, що складові цього виду 

компетентностей залежать від пріоритетів суспільства на певному історичному 

етапі, мети освіти, яка випливає з діючих стандартів. У цьому контексті зміст 

ключових компетентностей постійно змінюється відповідно до вимог ринку праці. 

Загальнопредметні (спеціальні або фахові). Вони належать до певної предметної 

областіабо освітньої галузі, «відрізняються високим ступенем узагальненості і 

комплексності» [2, 408]. 

Предметні (часткові)компетентності(набувають упродовж вивчення певних 

предметів).Варто зазначити, що немає єдиної точки зору щодо визначення цієї 

групи компетентностей. Так, деякінауковіджерелафіксують цей вид 

компетентностей окремо [2, 408],інші ж розглядаютьїх як складові загально 

предметних. 

Мовна компетентність відповідно до зазначеної вище ієрархії належить, на нашу 

думку, до спеціальних (фахових) компетентностей та водночас й до предметних. 

Загалом аналіз науковихджерел доводить, що думки вчених щодо визначення 

поняття «мовна компетентність», його змісту та структури не збігаються. Крім 

цього, у науковому обігу зустрічаємо паралельне вживання термінів «мовна 

компетентність» та «лінгвістична компетентність». Деякі сучасні вчені (Єрмоленко 

С., Мацько Л.) вважають, що ці поняття варто розмежовувати. Так, лінгвістична 

компетентність передбачаєобсяг знань, умінь та навичок у межахлінгвістики як 

науки. Відповідно цей аспект реалізується в осіб, які спеціально вивчають 

мовознавство.Тому в контексті питання формування професійної компетентності 

вчителів початкової школи доречно вживати термін 

«мовна  компетентність».  Водночас  можемо  погодитися  із  вживанням   терміна 

«лінгвістична компетентність» щодо характеристики майбутнього вчителя 

початкової школи, якщо розглядати йогояк здатність майбутніх фахівціввиконувати 

елементарний лінгвістичний аналіз мовних одиниць, явищ відповідно до 

певнихмовних рівнів. 

Варто розрізняти також поняття «мовна компетентність» та «мовленнєва 

компетентність». Обидві компетентності є важливими складовими професійної 



підготовки майбутнього вчителя початкової школи.Мовна компетентність 

визначається загальноприйнятими орфоепічними, лексичними, граматичними, 

стилістичними нормами, а мовленнєва – чотирма видами мовленнєвої діяльності 

(аудіюванням, говорінням, читанням, письмом). 

У наш час спостерігаємо численні дискусії на сторінках наукових видань навколо 

питання, яке висвітлює зміст мовної компетентності. Вивчення цієїпроблеми 

дозволяє нам дійти висновку, що мовна компетентність (зокрема, ймайбутніх 

учителів початкової школи)– це інтегрований результат, який передбачає: 1) обсяг 

знань, умінь та навичок, які отримують майбутні спеціалісти у межах вивчення 

однієї філологічної дисципліни або групи предметів(для спеціальності «Початкова 

освіта» такі дисципліни: сучасна українська літературна мова з практикумом, 

практикум з українського правопису, українська мова (за професійним 

спрямуванням)); 2)формування особистісної складової (здатність успішно діяти, 

застосовувати набуті знання в педагогічній діяльності. 

Питання складових мовної компетентності також знаходиться на стадії активного 

обговорення в колі сучасних науковців. На нашу думку, воно нерозривно пов’язане 

з формуванням компетенцій майбутніх спеціалістів. Адже відомо, що результатом 

набуття компетенційєкомпетентність[2, 409]. «Ознакою ж компетенції є її 

специфічний предметний або загальнопредметний характер, що дає можливість 

визначити сфери формування (освітні галузі, навчальні предмети тощо)» [2, 409]. У 

контексті нашого дослідження актуальним видається формування мовних 

компетенцій у межах певних філологічних дисциплін (зокрема, сучасна українська 

літературна мова з практикумом, українська мова (за професійним спрямуванням)). 

Зауважимо, що в науковій літературі зустрічаємо паралельне вживання цих 

термінів, а деколи їх навіть вживають на позначення синонімічних понять. Однак 

пропонуємо все ж розмежовувати поняття «мовна компетентність» та «мовна 

компетенція». Так, у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (у 

межах філологічних дисциплін) формуємо такі мовні компетенції. 

Фонологічна компетенція пов’язана із знанням фонологічної системи української 

мови, орфоепічна компетенція полягає в оволодінні нормами літературної вимови, 

акцентологічна компетенціяпередбачає правильне наголошення слів. Ці види 

компетенції забезпечують відбиття звукового образу мови та правильне звукове 



відтворення мовлення.Лексична компетенція полягає в оволодінні лексичними 

засобами сучасної української літературної мови та відповідно вмінні 

користуватися ними. Крім цього, важливим у цьому контексті є широкий 

словниковий запас майбутнього вчителя, зокрема володіння термінологією, яка є 

необхідною умовою успішної професійної діяльності майбутнього вчителя 

початкової школи.Фразеологічна компетенція не менш важлива в початковій школі, 

ніж вище зазначені види компетенції, адже фразеологізми становлять невід’ємну 

частину українського фольклору і складають національне багатство 

мови.Ознайомлення з фразеологічним багатством української мови та вироблення 

навичок користування цими виражальними     засобами     має     велике     значення     

в     роботі  майбутнього вчителя.  

Граматична   компетенція    –знання    граматичного   матеріалу,   вміння 

користуватися граматичними ресурсами української мови, здатність 

використовувати це в педагогічній діяльності. Орфографічна компетенція – це 

передусім умова грамотного письма. Зміст цієї компетенції передбачає знання 

принципів сучасної орфографії, системи правил, що визначають правопис слів 

відповідно до усталених норм. Варто зазначити, що сьогодні формування 

орфографічної компетенції є однією із актуальних проблем у вищій школі. Це 

пов’язано насамперед із правописною ситуацією, яка існує сьогодні в країні (маємо 

чинний правопис (остання редакція якого відбулася в 1994 році) та проект нової 

редакції «Українського правопису» (В. Німчук), який не є чинним)).В умовах 

правописного плюралізму одним із провідних завдань викладача-філолога є 

удосконалення та підвищення рівня орфографічної грамотності сучасних студентів. 

Пунктуаційна компетенція – здатність до логічного членування мовного потоку, 

знання принципів та правил сучасної української пунктуації, вміння продуктивно 

використовувати їх та передавати свої теоретичні та практичні надбання 

учням.Формування цих компетенцій не можливо без лексикографічної, що 

забезпечує знання лексикографічних джерел, які є невід’ємною частиною 

професійної діяльності вчителя.Стилістична компетенція 

знання функціональних стилів сучасної української мови, їх мовних особливостей; 

здатність майбутнього вчителя застосовувати потрібні та нормативні мовні засоби в 

межах відповідних стилів. 



Як бачимо, у комплексі зазначених компетенцій закладено можливість подати 

освітні результати системно. Це створює передумови для визначення чітких 

вимірників навчальних досягненьстудентів (майбутніх вчителів початкової школи) 

в галузі філологічної освіти. Таким чином, сформовані види мовної компетенції 

становлять собою інтегральні характеристики якості підготовки студентів до 

педагогічної діяльності. У результатіуспішногооволодіння мовними 

компетенціямиможемо говорити про сформовану мовну компетентність 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Вивчення   й   аналіз   практичної  діяльності  майбутніх  фахівців   дозволяє 

стверджувати, що рівень сучасної мовної підготовки майбутніх вчителів початкової 

школи  є  невисоким.  Це  передусім  створює  протиріччя  між новими вимогами до 

педагогічної праці і фаховим рівнем випускників вищої педагогічної школи, між 

потребою вчителів у подальшому професійному розвиткові і можливостями 

традиційної системи навчання. У цьому контексті важливим є питання 

реформування сучасної системи освіти, одним із основних напрямів якого є 

підвищення й удосконалення рівня мовної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи. У своєму дослідженні ми проаналізували здебільшого 

лінгвістичний компонент мовної компетентності. Однак сучасна мовна освіта не 

повинна обмежуватися лише тільки лінгвістичною складовою. Вона має 

охоплювати широкий спектр етнолінгвістичних, психолінгвістичних, 

загальнокультурних, мовно-історичних, особистісно-цінних аспектів. У цьому 

контексті питання мовної освіти вимагає подальшого детального дослідження. 

Вивчення мовної освіти в різних аспектах сприятимебільш ефективному процесу 

соціалізації особистостіта адаптації її до нових умов. 

 

Кредит 2. Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи 

План 

1. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи на 

орфоепічному та акцентологічному рівнях. 

2. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи на 

орфографічному рівні 



3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи на 

лексичному рівні 
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Формування ключових компетентностей та створення ефективних 

механізмів їхнього запровадження є сьогодні одним із ефективних шляхів 

оновлення змісту освіти. У цьому контексті важливим видається удосконалення 

акцентологічної грамотності як важливої складової професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Важливим для фахового усного мовлення є 

не тільки знанняакцентуаційних норм української мови, а й дотримання їхв процесі 

професійного спілкування. Адже правильність наголошування слів – це важлива 

ознака культури мовлення особистості.Відомо, що в сучасній українській 

літературній мові існують акцентуаційні норми, які склалися упродовж історичного 

розвитку нашої мови.Тому важливе завдання вчителя початкової школи – знати ці 

норми та дотримуватися їх у педагогічній діяльності. 

Питання вивчення формування акцентологічної компетенції учителів початкової 

школи в науковій літературі варто розглядати в педагогічному, лінгвістичному та 

відповідно лінгводидактичному аспектах. Так, проблему компетентнісного підходу 

в освіті досліджували такі вчені, як-от: (Бібік Н., Ващенко Л., Єрмаков І., Локшина 

О., Савченко О., Пометун О., Овчарук Л., Хомський Н., Хуторський А. тощо). 

Лінгвістичну основу цього питання закладено у працях вітчизняних мовознавців 

(Бровченко Т., Вінницький В., Огієнко І., Плющ М., Пономарів О., Скляренко В. 

тощо). У контексті реалізації компетентнісної парадигми сучасної мовної освіти у 



вищій школі важливими є розвідки відомих українських лінгводидактів (Біляєва О., 

Пентилюк М., Климової К. тощо). Однак попри те, що все ж існують сучасні 

дослідження з методики навчання української мови у вищій школі, які висвітлюють 

різні аспекти мовної підготовки вчителів, ґрунтовних цілісних досліджень щодо 

проблем формування акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової 

школи вкрай мало. 

Сьогодні актуальним питанням залишається реалізація компетентнісної парадигми 

мовної освіти, яка є невід’ємною складовою фахової підготовки майбутніх 

спеціалістів. Однією з важливих складових мовної підготовки є формування 

акцентологічної грамотності майбутніх учителів початкової школи. У контексті 

нашого дослідження актуальним видається формування мовних компетентностей у   

межах   певних   філологічних   дисциплін   (зокрема,  сучасна 

українська  літературна  мова  з  практикумом,  українська  мова  (за професійним 

спрямуванням)).У робочих програмах зазначених дисциплін на опрацювання цієї 

теми на педагогічних факультетах визначено значно менше годин, ніж на 

філологічних. Крім цього, в умовах кредитно-трансферної системи (маємо на увазі 

значне скорочення аудиторних годин) тему «Наголос» пропонують здебільшого на 

самостійне опрацювання. Як наслідок цього, аналіз результатів дослідження із 

цього питання стверджує, що у мовленні сучасних  студентів наявні відхилення від 

сучасних акцентуаційних норм, які пов’язані із низьким рівнем знань або 

відбивають регіональні особливості вимови. Це дає підстави вважати, що важливим 

етапом у формуванні акцентуаційної грамотності повинно бути ґрунтовне 

засвоєння  насамперед  теоретичного матеріалу із  мовного розділу 

«Акцентологія» (зокрема, з теми «Наголос»). Не викликає сумнівів, що саме 

теоретична база закладе міцне підґрунтя, яке сприятиме в подальшому виробленню 

практичних умінь та навичок. Однак важливим є не тільки міцне засвоєння 

теоретичного матеріалу, яке пропонують підручники для педагогічних факультетів, 

а й розширення обсягу теоретичних відомостей у межах цієї теми. Отже, на цьому 

етапі важливо, щоб студенти ознайомилися з видами наголосу; знали його функції 

в українській мові, на належному рівні оволоділи сучасними акцентуаційними 

нормами; усвідомили, яке значення має дотримання цих норм в педагогічній 

діяльності майбутнього вчителя початкової школи. Варто зазначити, що наголос – 



це найменша суперсегментна одиниця в мовленнєвому ланцюжку.Він не є 

самостійним явищем, а нашаровується на інші сегментні одиниці (фонеми, склади), 

виступаючи з ними в нерозривній єдності. Як суперсегментна одиниця наголос 

виконує певні функції: 1) конститутивну (наголос   виділяє   склад   у  межах  

ритмічної  структури);   2) ідентифікаційну (є 

необхідним для розпізнавання слова (за мок – замо к); 3) диференційну (вільний 

наголос дає можливість диференціювати різні слова (о бід – обід), форми  слів (рука    

–  руки ,   село    – села ),  граматичні  значення  (рука   –  ру ки,   село    –  се ла); 

експресивну (наголос є елементом інтонації фрази). 

Наступне     важливе     питання,     яке     необхідно     висвітлити,стосується 

фонетичної природи наголосу.Варто наголосити, що ця проблема належить до 

складних та неоднозначних у мовознавчій науці, оскільки  комбінації фонетичних 

компонентів наголосу в різних мовах не є однаковими. Проте відомо, що за 

фонетичною природою наголос в українській мові є динамічним (як результат 

посилення м’язової напруги) тачасокількісним(наголошений голосний 

характеризується збільшенням тривалості звучання порівняно з ненаголошеним) [7, 

386]. 

Не менш актуальною видається тема, яка висвітлює види наголосу в українській 

мові: 1)словесний (виділяє склад у межах окремого слова); 2) логічний (наголос 

падає на будь-яке слово синтагми, яке є важливим в смисловому відношенні). Із 

цим видом наголосу майбутні вчителі працюватимуть як на уроках української 

мови, так і на уроках читання в початковій школі. Тому тут доречно запропонувати 

вправи на виділення певного слова в реченні відповідно до контексту: а) Ви були в 

Києві? (а не хтось інший); б) Ви були в Києві ? (чи не були); в) Ви були в Києві? (а 

не в іншому місті); 3) емфатичний (за допомогою цього виду наголосу 

підсилюється емоційний бік слова, виражається стан мовця). Робота із цим видом 

наголосу є також вкрай необхідною. Адже саме в початковій школі, постійно 

виникає необхідність в емоційному наголошуванні певних слів: Який чуде-е-есний 

день! Тримайте спи-и-ину рівно! Ви ду-уже добре виконали завдання!; 4) 

синтагматичний (наголос здебільшого падає на останнє слово синтагми, точніше, 

на наголошений склад останнього слова синтагми); 



фразовий (на останню синтагму фрази, зокрема, на наголошений склад останнього 

слова в останній синтагмі). 

Залежно від місця наголосу в слові розрізняють мови з постійним (стійким, 

фіксованим) і вільним (різномісним, нефіксованим) наголосом. У мовах, де наголос 

є фіксованим, він завжди знаходиться на певному складі слова. Так, в чеській та 

угорській мовах наголошено перші склади, а у французькій – останні. Для мов з 

вільним наголосом характерним є те, що наголос може бути зафіксовано на будь-

якому складі. До таких мов належитьй українська (а також російська й білоруська). 

Крім цього, в мовах з вільним наголосом визначають рухомий наголос та 

нерухомий.Нерухомий наголос характеризується тим, що залишається на одному й 

тому ж складі при зміні однієї й тієї ж форми слова(липа ли пи, ли пою, на ли пі). 

Відповідно рухомий наголос – це той наголос, який змінюється в різних формах 

одного й того ж слова (школя р – школяра , ру ки – рука м). Саме ця особливість 

української мови спричиняє низку помилок у мовленні студентів. 

Необхідно звернути увагу студентів на тому, що в українській мові є й такі слова, 

що мають, крім головного, побічний наголос. Це характерно для складних слів.     

Так,     у     словахвісімсо  трі чний,     двадцят  поверхо  вий,   п  дінститу  т, 

сі льськогоспода  рський, с  воголо  вий, ж  ттєра  дісниймаємо головний та побічний 

наголоси. При цьому варто зазначити, що побічний наголос позначається 

іншимзнаком (  ). 

Наступним повинен бути етап, який містить оволодіння практичними уміннями, 

навичками та формування здатності використовувати їх в педагогічній діяльності. 

По-перше, необхідно звернути увагу студентів на те, що у мовленні спостерігаємо 

функціонування  двох  варіантів  наголошення(запи  тання  і  запита  ння, чи  тання і 

чита  ння, завдання  і завда  ння, о  знака і озна  ка, ви  разний і вира  зний, дові дник і 

довідни  к, ви  падок і випа  док, до  нька і донька  , гра  блі іграблі ), однак 

нормативним є лише один варіант: запита  ння, чита  ння, завда  ння, озна  ка, вира  

зний, дові дник, ви  падок, до  нька, граблі . 

По-друге, в українській мові є слова, які мають подвійний наголос, тобто обидва 

варіанти наголошення є нормативними. Важливо наголосити, що лексичне 

значення при цьому не змінюється: алфа  віт і алфаві т,по  милка і поми  лка, за  гадка і 

зага  дка, зокре ма і зокрема  , до  говір і догові р, за  вжди і завжди  , у смішка і усмі шка, 



оповіда  ч і оповіда  ч, весня ний і весняни  й, закі нчити і закінчи  ти, відповісти  і 

відпові сти. 

По-третє, слова можуть мати подвійний наголос, однак наголос при цьому 

виконуватиме смислорозрізнювальну функцію.Це означає, що обидва варіанти 

будуть нормативними за умови, якщо вживаємо слова у відповідному значенні:    о  

бід (частина колеса)  – обі д (прийом  їжі),  ви  года(користь) – виго  да  (зручність), 

типо  вий(характериний)  –  типови  й(стандартний; зразковий),  відпові дний (стаття 

або слово) – відповідни  й(лист або нота), ві домість (документ) – відо мість 

(повідомлення, інформація), те рен(рослина) – тере н(певне місце в суспільному 

процесі),  покли  кати(позвати; послатися) – поклика  ти (вигукувати;  посилатися), 

відбі рний (відбі рне зерно) – відбірни  й(відбірна  комісія), ба йковий (виготовлений  

із тканини байка) – байко  вий (який стосується твору байки). 

По-четверте, слова можуть матитільки один нормативний варіант наголошення 

навіть за умови різного значення слова: ко  рпус (тулуб) – ко  рпус (споруда)   

листопа  д(місяць)    (неправильно:листо пад)    –    листопа  д (опадання 

листя),відпа  сти(доконаний вид до слова відпадати) – відпа  сти (закінчити пасти, 

неправильно: відпасти  ), годи  тися(домовлятися; жити в злагоді) – годи  тися (бути 

придатним), зли  ти (вилити: злити в бідон молоко) – зли  ти (сердити), конду ктор 

(працівник транспорту) – конду  ктор(деталь машини). 

Принципово важливим є те, що попри наявності значної кількості слів, 

наголошення яких можемо перевірити тільки за допомогою словників, все ж існує 

система правил, знання яких дає можливість не порушувати акцентуаційні 

норми.Тут варто порекомендувати студентам дослідження В. М. Винницького 

«Наголос у сучасній українській мові», де автор аналізує акцентуаційні особливості 

частин мови, визначає закономірності та основні тенденції їхнього наголошення 

[1]. Особливо важливим є те, що в цій розвідці також висвітлено випадки 

паралельного наголошенняслів та визначено, яка з аналізованих форм є найбільш 

вживаною. Крім цього, розглянуто такі слова, наголошення якихне збігається за 

різними лексикографічними джерелами (або в одному і тому ж слові, або в його 

формах). Тому варто студентам пояснити, що всі закономірності українського 

наголошення слів визначити неможливо. Існують норми наголошення, які властиві 

певним частинам мови чи характерні для окремих їхніх форм. Також маємо велику 



кількість слів, нормативність наголошення яких ми можемо визначити тільки за 

допомогою лексикографічних джерел. Тому попри роботу такого типу (маємо на 

увазі виконання практичних завдань) необхідною умовою залишається вироблення 

в майбутніх спеціалістів потреби звернення до довідкової літератури та словників 

(орфоепічного словника та словників наголосів)[2; 3]. 

Важливим    етапом    щодо    формування    акцентологічної    компетенції є 

детальний аналіз причин порушення акцентуаційних норм. Особливо важливим це   

питання   видається   в   контексті   протиставлення   західноукраїнських   та 

східноукраїнських мовних традицій. По-перше, тут доречно було б розглянути 

поняття «діалектного наголосу» (означає особливість наголошування слів в 

українських діалектах). Відповідно стає зрозумілим, що діалектний наголос не 

збігається із сучасними акцентуаційними нормами, які зафіксовані в 

лексикографічних джерелах. Тому саме діалектний наголос є однією з причин 

порушення акцентуаційних норм у мовленні студентів. Так, спостерігаємо такі 

відхилення: 1) початкове наголошення присвійних займенників мо  я, тво  я, своя 

(нормативний     варіант:     моя ,      твоя ,      своя );     2) переміщення     наголосу   із 

формотворчого суфікса на корінь в інфінітиві: не сти,  ве зти,  пле сти (нормативний 

варіант: нести  , везти  , плести  ). По-друге, порушення норм також зумовлює 

практика використання двох мов у межах однієї державної. Відомо,  що 

в Україні найбільшого поширення набула українсько-російська двомовність, 

пов’язана з уживанням мовцями поряд з українською російської мови. Це 

відбивається на всіх мовних рівнях, зокрема й на рівні наголошення слів: ве рба 

(рос.) – верба  (укр.), креме нь (рос.) – кре  мінь (укр.), и  мя (рос.) – імя  (укр.), то  нкий 

(рос.) – тонки  й (укр.), зво  нкий (рос.) – дзвінки  й (укр.), ста  р й (рос.) – стари  й 

(укр.), до  чка  (рос.) –  дочка   (але:  до  нька, до  ньчин, до  ня)  (укр.), б   ло (рос.) – 

було  (укр.), спина  (рос.) – спи  на (укр.), крапи  ва (рос.) – кропива  (укр.), звони  т 

(рос.) – дзво  нить (укр.), оле нь (рос.) – о  лень (укр.), приятель (рос.) – при  ятель 

(укр.). Всі ці причини зумовлюютьпорушення акцентуаційних норм, а це 

відповідно впливає на рівень мовної культури майбутніх фахівців. 

Висновки. Вивчення й аналіз практичної діяльності майбутніх фахівців дозволяє 

стверджувати, що рівень сучасної акцентуаційної грамотності майбутніх учителів 

початкової школи є невисоким. Це передусім створює протиріччя між новими 



вимогами до педагогічної праці та фаховим рівнем випускників вищої педагогічної 

школи, між потребою вчителів у подальшому професійному розвиткові та 

можливостями традиційної системи навчання. У цьому контексті важливим 

видається питання реформування сучасної системи мовної освіти, одним із 

основних напрямів якого є підвищення й удосконалення рівня акцентуаційної 

грамотності. У своєму дослідженні ми проаналізували тільки один із   компонентів   

мовної   підготовки   майбутнього   вчителя   початкової  школи, протепрофесійна 

мовна освіта не повинна обмежуватися тільки цією складовою. 

Орфоепічна компетентність.Не потребує доведень, що наявність в мові 

загальноприйнятих норм свідчить про високий рівень її розвитку. Дотримання цих 

норм є одним із показників відповідного рівня мовної грамотності. Одними із 

основних мовних норм, які є невід’ємною складовою культури мовлення, є 

орфоепічні норми. Оволодіння нормами літературної вимови – одна з умов якісної 

професійної підготовки майбутніх педагогів. «Орфоепічні норми мають велике 

суспільне значення, оскільки саме завдяки правильній вимові мова стає зручним 

засобом спілкування. Дотримання норм літературної вимови є одним із показників 

загальної культури особистості, створює необхідні передумови для ефективного 

користування літературним мовленням у різних сферах суспільної практики – від 

побуту до закладів освіти, науки, культури, державного управління» [1, с.114]. У 

цьому контексті важливим сьогодні видається дослідження питання рівня 

орфоепічної грамотності майбутніх учителів початкової школи, які формуватимуть 

мовну компетентність учнів. Водночас досить актуальним є також вивчення 

проблеми формування мовної компетентності безпосередньо й майбутніх учителів 

початкової школи. Відомо, що цю ключову компетентність варто досліджувати на 

різних мовних рівнях. Однак не викликає сумнівів, що орфоепічний рівень посідає 

одне із провідних місць у якісній професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Питання вивчення формування мовної компетентності на орфоепічному рівні 

майбутніх учителів початкової школи варто розглядати в педагогічному, 

лінгвістичному      та      лінгводидактичному     аспектах. Так, проблему 

компетентнісного підходу в освіті досліджували такі вчені, як-от: (Бібік Н., 

Ващенко Л., Єрмаков І., Локшина О., Савченко О., Пометун О., Овчарук Л., 

Рашкевич Ю., Хомський Н., Хуторський А. та інші). Питання щодо орфоепічних 



норм та причин їхнього порушення висвітлено у працях вітчизняних мовознавців 

(Бондар О., Горпинич В., Єрмоленко С., Лобода В., Микитин М., Погрібний М., 

Тоцька Н., Фащенко М.). У контексті реалізації компетентнісної парадигми 

сучасної мовної освіти у вищій школі важливими є розвідки відомих українських 

лінгводидактів (Біляєва О., Пентилюк М., Климової К. та інші). Однак попри те, що 

все ж існує низка сучасних розвідок щодо формування мовної компетентності 

майбутніх фахівців в галузі освіти, проте вкрай мало досліджена саме проблема 

орфоепічної грамотності майбутніх учителів початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проблеми формування орфоепічної 

грамотності майбутніх спеціалістів вимагає  висвітлення лінгвістичної складової 

цього питання. Так, термін «орфоепія» в сучасному мовознавстві вживають у двох 

значеннях: по-перше, це розділ науки про мову, що вивчає правила літературної 

вимови; по-друге, це сукупність норм літературної вимови. Правила української 

орфоепії визначено відповідно до закономірностей фонетичної системи української 

літературної мови. Вони відбивають звукові зміни в мовленнєвому потоці, 

регулюють вимову звуків, звукосполучень у певних фонетичних позиціях. Варто 

зазначити, що сучасні орфоепічні норми складено на південно-східній діалектній 

основі (зокрема, здебільшого вони відповідають середньонаддніпрянському 

говорові). Однак сучасні орфоепічні норми віддзеркалюють також особливості 

вимови й інших діалектів. Мовознавці стверджують, що «орфоепічні норми  

характеризуються  великою стійкістю» [1,  с. 114]. Проте вони можуть поступово 

змінюватися та удосконалюватися відповідно до змін і вдосконалень фонетичної, 

особливо лексичної та граматичної систем мови. Норми літературної вимови 

висвітлено в навчальних посібниках та підручниках із сучасної української 

літературної мови [3; 6]. Тому основне завдання майбутніх спеціалістів знати їх і, 

головне, дотримуватися у процесі спілкування. Важливим моментом є також 

сформувати розуміння у майбутніх учителів, що в процесі професійної діяльності 

варто удосконалювати свої знання відповідно до змін, які відбуваються в мові, 

зокрема й в орфоепії. У цьому контексті важливо наголосити на тому, яке значення 

має літературна вимова в педагогічній діяльності. По-перше, унормованість вимови 

– це важлива ознака усного літературного мовлення. Тут логічно порівняти зі 

значенням орфографічних норм щодо писемної форми літературної мови. По-друге, 



літературна вимова – зразкова вимова, нормалізована, а значить це вимова, яка не 

має просторічних,  діалектних та  суржикових ознак.  Така  вимова  – це важливий 

показник загальної культури людини, а особливо вчителя початкової школи, який 

закладатиме основи правильної вимови учнів. 

Наслідком неправильної вимови є вплив близькоспорідненої мови. Якщо в західних 

регіонах України актуальним є вплив польської мови, то в південних і східних 

регіонах, безумовно, російської. Загалом явище російсько-української мовної 

інтерференції відбито не тільки в мовленні студентів, а й школярів, учителів шкіл 

та навіть викладачів вищих навчальних закладів. Так, спостерігаємо так зване 

«акання». Згідно з українськими орфоепічними нормами (на відміну від російських) 

голосний [о] як в наголошеній, так і в ненаголошеній позиції не наближається до 

[а]. Нормативним в українській мові є така вимова: м[о]локо, в[о]да, д[о]дому, 

г[о]лова (не вимовляємо [оª]). У російській мові  відповідає нормі інший варіант: 

олень – [а]лень, опоздать – [а]п[а]здать, сорока – с[а]рока, молоко – м[а]л[а]ко. 

Натомість ненаголошений [о] в українській мові за правилами може наближатися 

до [у] перед складом із наголошеними [у] або [і]: к[о ]жу    х, з[о ]зу  ля с[о ]бі  . 

Відповідно до українських орфоепічних правил дзвінкий приголосний в кінці слова 

та складу вимовляємо дзвінко: ду[б], сні[г], моро[з], кни[ж]ка.У російській мові 

навпаки дзвінкі приголосні в кінці слова оглушуються: стол[п] – столб, сне[к] – 

снег, рука[ф] – рукав. Такі протилежності у вимові двох мов призводять до 

численних порушень у мовленні студентів. Такий тип помилок належить до 

фонологічних вимовних помилок. Помилки такого типу не тільки спотворюють 

нормативну вимову, а й спричинюють неправильне розуміння слова. Наприклад, 

слово гриб вимовляємо за нормами – гри[б]. Якщо порушити норми, отримуємо 

слово з іншим значенням – гри[п] (хвороба). 

В українській орфоепії розрізняють звуки [г] (гортанний, щілинний) та [ґ] 

(задньоязиковий, проривний). Як і інші звуки, вони здатні диференціювати 

лексичне значення певних слів: гніт (утиск) – ґніт (у свічці), грати (на скрипці) – 

ґрати (залізні). Тому майбутньому вчителеві необхідно не тільки знати особливості 

вимови цих звуків, дотримуватися їх у мовленні, а й уміти пояснити школярам їхнє 

значення у розмежуванні різних слів. Однак спостерігаємо, що внаслідок впливу 

російської мови проривний звук [ґ] вимовляють не тільки в тих 



словах,  де  це  відповідає  нормі  (ґанок,  ґудзик,  ґава,  ґринджоли,  ґрати,  ґрунт 

тощо), а й в інших, які не вживаються з цим звуком (говір, герої,граються, гріє 

тощо). Найбільш поширеною є ця проблема саме серед студентів, які  проживають 

в місті. Крім цієї причини, існує ще й інша. Варто зазначити, що літеру ґ взагалі 

було вилучено з алфавіту (з 1933 року до 90-х років цієї літери не було в 

українській абетці). Це позначилося на сучасній нормативній вимові цього звука. 

Тобто, у тих словах, де є нормативною вимова звука [ґ] (аґрус, ґелґотати, ґедзь), 

вимовляють [г]. 

Під впливом російської мови пом’якшують у вимові шиплячий приголосний [ч]: 

ні[ч ], пі[ч ], [ч ]ому, [ч ]ого, кур[ч ]а. Згідно з орфоепічними нормами української 

мови шиплячі приголосні [ж], [ч], [ш] вимовляємо твердо. Тому нормативною буде 

така вимова: ні[ч], пі[ч], [ч]ому, [ч]ого, кур[ч]а. Проте варто 

зауважити, що ці приголосні можуть бути пом’якшеними перед [і]: [ж ]інка, гру[ш  ]і, 

[ч ]ітко. З цієї ж причини спостерігаємо відхилення від норми у вимові 

звука [р]. Так, за українськими нормами цей звук у кінці слова та складу 

вимовляємо твердо: ліка[р], буква[р], секрета[р], пові[р]те.Однак на зразок 

російської вимовляють: ліка[рˈ], буква[рˈ], секрета[рˈ], пові[рˈ]те. 

Порушення правил вимови також спричинено впливом правопису. Часто школярі 

та студенти намагаються у вимові копіювати написання слів. Наприклад, слова 

сміється, смієшся, бавишся, братство, вимовляється вимовляють так, як і пишуть. 

Проте відповідно до орфоепічних норм варто вимовляти так: 

[см і ецˈ:а],[см і есˈ:а],[бавиᵉсˈ:а],[брацтво], [виᵉмоўлˈа ецˈ:а]. Крім цього, внаслідок 

графічного впливу спостерігаємо окрему вимову звуків [д], [з] та [д], [ж] на місці 

африкат [д з], [д ж]. Причиною цього є позначення їх на письмі двома буквами. Тому 

за українськими нормами маємо вимовляти слова дзвін, джміль, дзвякнути, джбан,   

дзиґа:   [д зв ін],   [д жм ілˈ],   [д зв а  кнутиᵉ],   [д жбан],   [д зи  ґа].   Відповідно майбутні 

вчителі повинні не тільки знати ці правила вимови, а й дотримуватися їх у своєму 

спілкуванні. Однак є випадки, коли сполучення літер дж та дзпозначають два звуки. 

Це відбувається за умови, коли вони належать до різних морфем. Так, у словах типу 

підземелля, підзахисний, підзаголовок сполучення дж та  дж  позначатимуть  

окремі  звуки.  Тому  доречним  тут  буде  запропонувати 



студентам низку вправ, де потрібно розподілити слова з буквосполученнями дж та 

дз на дві групи: перша група – буквосполучення, які позначають один звук; друга 

група – буквосполучення, що позначають два звуки. 

У мовленні студентів, зокрема мешканців міста, можемо визначити ще один тип 

помилок. Помилки такого типу належать до фонетичних вимовних помилок і 

полягають у неправильному використанні варіацій фонем. Так, українська орфоепія 

допускає вимову приголосного [тˈ] з наближенням до [цˈ] за умови, якщо [тˈ] стоїть 

після [сˈ] у словах типу стіна [сˈтцˈіна] або радість [радˈісˈтцˈ]. Проте у таких 

словах, як життя і тіло наближенн яприголосного [тˈ] до [цˈ] є порушенням 

українських орфоепічних норм. Тому не можна вимовляти: життя [жиетцˈ:а] або 

тіло [тцˈіло]. 

Таким чином, у мовленні сучасних студентів можемо констатувати численні 

відхилення від орфоепічних норм української мови, які насамперед пов’язані з 

відповідною сферою спілкування, впливом іншої мови, просторіччя, діалектів, 

орфографії та й, найголовніше, недостатнім знанням вимовних норм. У цьому 

контексті постає логічне запитання: чому маємо такий рівень знань  серед сучасної 

молоді? Адже не такі вимоги ставить суспільство щодо майбутнього вчителя 

початкової школи. 

Варто урізноманітнювати практичну роботу та пропонувати завдання наступного 

характеру: 1) запишіть слова фонетичною транскрипцією (використання 

фонетичної транскрипції дає можливість віддзеркалити у письмовій формі вимову 

того  чи  іншого звука,  складу,  слова  чи  цілого тексту); 

2) відпрацюйте вимову зазначених слів; 3) зробіть відеозапис найбільш 

досконалого варіанта вимови, який відповідатиме чинним орфоепічним нормам; 

запишіть слова фонетичною транскрипцією та з’ясуйте, у яких позиціях 

відбувається наближення [о] до [у], [е] до [и], [и] до [е]; 5) запишіть слова у дві 

колонки: ті, в яких звуки вимовляємо чітко, ті, де певні звуки вимовляємо з 

наближенням; 6) слова, які подано у фонетичні транскрипції, записати 

орфографічно; 7) зазначте, який фонетичний запис слів відбиває нормативну 

вимову; 8) установіть відповідність між кількістю букв та звуків у поданих словах; 

9) записати слова, які ви вживаєте у своєму мовленні, і які викликають у вас  

сумніви  щодо  нормативної  вимови  (правильність  вимови  перевірити  за 



орфоепічним словником); 10) прочитати слова та розподілити їх за відповідними 

нормами вимови. Крім цього, не менш ефективною також є робота зі словниками. 

Студенти повинні знати відповідні лексикографічні джерела, та використовувати їх 

в подальшій педагогічній діяльності [2; 6]. 

Сьогодні, коли актуальним є питання формування мовної компетентності 

майбутнього вчителя, досить гостро постає проблема орфоепічної грамотності 

майбутніх фахівців. Адже не викликає сумнівів, що орфоепічна компетенція є 

складовою фахової мовної підготовки майбутніх педагогів. Відомо, що мовна 

компетентність вчителя не визначається тільки цією складовою. У цьому контексті 

варто зазначити, що важливим є також формування мовної компетентності на всіх 

мовних рівнях, зокрема фонетичному, лексичному, фразеологічному, 

морфологічному та синтаксичному. Однак орфоепічна грамотність є чи 

найважливішою ознакою професійного мовлення вчителя. 

Вивчення питання формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи (на орфоепічному рівні) потребує більш ґрунтовного 

дослідження. Адже сьогодні, як ніколи, суспільство вимагає професійного вчителя, 

який відповідатиме всім вимогам сучасності. 
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Кредит 3. Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

Підготовка студентів до формування літературознавчої компетенції як основи 

літературного розвитку молодших школярів 

У процесі модернізації початкової освіти, запровадження в ній компетентнісного 

підходу відбувається методологічна перебудова навчального процесу на принципах 

гуманізації і демократизації, спрямування його на особистісний розвиток молодших 

школярів, формування в них основних компетенцій. 

Вагома роль у розвитку і вихованні особистості молодшого школяра належить 

навчальному предмету ―Читання‖, який є складовою освітньої галузі ―Мови і 

літератури‖. Сутність початкової літературної освіти полягає в розвитку 

повноцінних навичок читання, ознайомленні школярів з дитячою літературою в 

поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної різноманітності, у художньо-

естетичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих здібностей, 

що передбачає формування у молодших школярів літературознавчої компетенції як 

основи літературного розвитку [1, с. 16]. 

Ефективне засвоєння молодшими школярами початкових елементів 

літературознавства та здійснення ґрунтовного аналізу літературного твору 

залежить від підготовки вчителя. Тому дана проблема є актуальною не лише для 

школярів, але й для студентів, які готуються стати вчителями початкових класів. 

Успішно виконати завдання шкільної початкової освіти зможе такий учитель, в 

якому гармонійно поєднано здатність внутрішньо переживати кожне літературно-

мистецьке явище, вільно оперувати теоретико-літературним інструментарієм для 

осмислення художньо-естетичних фактів і явищ; творчі вміння, які забезпечують 

формування у вихованців високоморальних і загальнолюдських цінностей засобами 

художнього слова; дослідницькі навички, що сприяють здійсненню літературно-



філософських, літературно-історичних, літературно-психологічних, текстологічних 

досліджень, й умотивовують науково-пошукову діяльність школярів, стимулюють 

пізнавальні інтереси; особистісні і професійні якості, що уможливлюють виховання 

активних, діяльних громадян, здатних гідно репрезентувати й утверджувати 

Україну в європейському співтоваристві. 

Важливість вироблення таких професійних і особистісних рис аргументує 

необхідність формування літературознавчої компетенції вчителів початкових 

класів, які в свою чергу формуватимуть літературознавчу компетенцію в учнів. 

Метою статті є визначення змісту літературознавчої компетенції та особливостей 

підготовки студентів до її формування у молодших школярів. 

Перш ніж з’ясувати сутність літературознавчої компетенції, необхідно визначити 

зміст понять компетентність, компетенція, літературний розвиток. 

Так, за новим тлумачним словником української мови, компетенція — це добра 

обізнаність із чим-небудь; компетентний — той, який має достатні знання в якій-

небудь галузі; який з чим-небудь добре обізнаний; тямущий [2]. 

У літературознавчому словнику-довіднику подається таке тлумачення цих понять. 

Компетентність — 1) володіння компетенцією; 2) володіння знаннями, що дають 

можливість судити про щось. Компетенція — коло питань, у яких дана особа 

володіє пізнанням, досвідом. Поняття ―компетентний‖ тлумачиться як: 1) той, хто 

володіє компетенцією; 2) знаючий, обізнаний у певній галузі [6]. 

В українсько-російському словнику означені поняття трактуються таким чином. 

Компетентний — 1) знаючий, обізнаний, авторитетний у якій-небудь галузі; 2) той, 

хто володіє компетенцією. Компетенція — коло питань, у яких хтось добре 

обізнаний [10]. 

Отже, в загальному розумінні терміном компетенція позначають характеристику 

поведінки, домінантну форму активності особистості, наявність відповідних 

навичок і вмінь, ступінь оволодіння певним видом діяльності. Компетенція не може 

зводитися до знань і навичок. Компетенція— це те, що породжує вміння, дії, її 

можна розглядати як можливість встановлення зв'язків між знаннями та ситуацією, 

що є найефективнішою у вирішенні проблеми. 

Компетентність у смисловому значенні охоплює три аспекти: знання, уміння, 

навички. Термін компетенція широко використовується в наш час там, де йдеться 



про навчання і виховання. Компетентність — це комплексна характеристика 

особистості, яка вбирає в себе результати попереднього психічного розвитку, 

знання, уміння, навички; має здатність до творчого вирішення завдань, 

ініціативності, самостійності, самооцінного самоконтролю; це сформованість 

інтелектуальних операцій, спрямованість у діяльності, усвідомленість і 

мотиваційна насиченість. На кожному віковому етапі компетентність має 

орієнтовні показники розвитку особистості, тобто різні види компетенції. 

Вивчення літературної компетентності молодшого школяра та введення терміну 

започатковано зовсім недавно в процесі дослідження його мовленнєвої діяльності 

[3, с. 2-3]. 

Літературна компетентність визначається не лише обсягом літературних знань, що 

зберігаються в пам'яті, початкових читацьких умінь і навичок з їх відтворенням, а й 

здатністю школяра засвоювати знання та застосовувати їх у власній літературній 

діяльності. 

Літературна компетентність молодших школярів — результат систематизованої 

навчальної діяльності, виражається в активному оволодінні системою літературних 

знань і здатності її використовувати з метою пізнання навколишньої дійсності, 

задоволення власних потреб (естетичних самоосвітніх, пізнавальних, дозвільних 

тощо). 

У методичному аспекті літературна компетентність молодшого школяра— це 

володіння комплексом літературних знань, умінь і навичок, які надають 

можливості свідомо вибирати книги, читати за правилами культури читання; 

адекватно зрозумівши, здійснювати різноманітні форми мисленнєвої і творчої 

діяльності на основі сформованого способу і якостей читання. Зазначені 

компоненти зумовлюють вибір необхідних компетенцій: бібліотечно-

бібліографічної, особистісно-діяльнісної, літературознавчої, якими має володіти 

учень початкових класів і які складають зміст літературної компетентності [4, 

с.237-238]. 

До детального розгляду саме літературознавчої компетенції нас спонукав 

літературний розвиток молодших школярів, який є віковим і одночасно навчальним 

процесом розвитку здатності до сприймання художньо-літературного твору, до 

розуміння умовної мови мистецтва (через набуття початкових теоретико-



літературних відомостей), до власної літературно-творчої діяльності. А 

літературний розвиток вимагає нового погляду на навчання молодших школярів 

читання. Адже, читаючи художній твір, дитина має справу з організованим певним 

чином текстом, художнім мовленням, образним змалюванням картин життя, 

авторською точкою зору – із особливою естетичною формою пізнання світу. 

Літературознавча компетенція як складова літературної компетентності зумовлює 

достатній читацький досвід молодших школярів, усвідомлення жанрової специфіки 

твору; здійснення грамотного аналізу твору; визначення на практичному рівні та 

усвідомлення таких понять, як тема, ідея, жанрова специфіка твору, композиція, 

система персонажів, засоби художньої виразності. Володіння літературними 

поняттями дає можливість дитині глибоко осмислити художній твір, відтворити 

систему художніх образів та розширити коло читання, 

охопивши жанрові форми художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, 

української та зарубіжної. 

Знайомство з твором — це свого роду внутрішня розмова, рівноправний діалог 

двох індивідів — письменника і читача. Компетентнісний підхід включає і діалог 

учня з текстом, і оцінку, яка є передусім виявленням активного ставлення читача до 

тексту, що сприймається. Читач може приймати авторський задум, входити в уявну 

суперечку з автором твору або бути просто байдужим до зображуваного. Тому 

формування літературознавчої компетенції може бути успішним за умови 

активізації життєвого досвіду, творчої уяви, емоційно-образної пам'яті. 

Отже, структурними компонентами літературознавчої компетенції є: практичне 

ознайомлення з літературознавчими поняттями, сприймання, аналіз літературного 

твору [4, с.242]. 

Тому, сьогоднішній студент, а в майбутньому вчитель початкових класів повинен 

вміти здійснювати аналіз художнього твору, який спрямований на те, щоб учні 

з’ясували послідовність розгортання у ньому картин життя, вміли визначати 

основні епізоди й переказувати їх; встановлювати причино-наслідкові та часові 

зв’язки між запланованими подіями, характеризувати літературного героя, його 

вчинки, висловлювання, своє ставлення до нього. Таким чином, на уроці читання 

вчителеві доцільно використовувати такі види аналізу літературних творів: 



смисловий, структурний, емоційно-оцінний, художній, літературознавчий, 

стилістичний, лінгвістичний. 

Як результат, учні мають навчитися усвідомлювати ідейно-тематичне багатство 

твору, бачити вираження його ідеї у системі групування персонажів, в 

особливостях розвитку сюжету, у позасюжетних елементах, у своєрідності мови. 

Окрім того, аналіз літературного твору молодшим школярем має привести до його 

глибокого розуміння, усвідомлення ідеї та сприяти свідомому виразному читанню. 

Отже, аналізувати зміст художнього твору – це означає розглядати і пояснювати 

тему та ідею, покладені в його основу. Однак при цьому майбутньому вчителеві 

необхідно звертати увагу учнів на те, яким чином ідейно-тематичний зміст 

втілений в образну форму автором, як саме оформлений, за допомогою яких засобів 

художньої форми виражений, а це в першу чергу – жанрові особливості твору, його 

композиційна структура, спосіб викладу, зображувальні прийоми поетичної мови. 

Інші об'єкти аналізу, такі, як сюжет, персонаж, образ автора, є не лише доступними 

розумінню молодшого школяра і не суперечать емоційній природі сприймання 

художнього твору, а їх знання надає учням початкових класів значних можливостей 

для глибокого та усвідомленого пізнання літератури в цілому. 

Такий підхід до розгляду цієї проблеми дасть змогу студентам допомогти 

молодшим школярам усвідомити необхідність засвоєння літературознавчих понять, 

що формує певні вміння та навички аналізу літературного твору і забезпечує його 

повноцінне сприймання [3, с. 8-9]. 

Тобто, підготовка кваліфікованого літературно освіченого читача, формування його 

ідейно-естетичних смаків передбачає оволодіння певним колом теоретико-

літературних знань. Про це свідчить національна програма ―Освіта‖ (Україна ХХІ 

ст.) та концепція безперервної літературної освіти, метою якої є залучення 

школярів до мистецтва читання, ознайомлення з видатними творами національної 

та світової літератури, формування літературознавчих та естетичних знань. 

Програмою 1-4-х класів передбачено введення літературознавчої пропедевтики, 

практичне ознайомлення з літературознавчими поняттями [5; 7]. 

Тому першочерговим завданням педагогічних вузів є введення в курс дитячої 

літератури ознайомлення студентів із понятійним апаратом методики позакласного 



читання. Наводимо для прикладу неповний перелік понять тематичного словника 

для формування літературознавчої компетенції молодших школярів. 

Тематичний словник для формування літературознавчої компетенції. Автор — 

засновник, творець; особа, що написала твір. 

Алегорія — показ стосунків між тваринами для розкриття стосунків між людьми. 

Аналіз — прийом розумової діяльності, пов'язаний з уявним розчленуванням 

предмета, явища, процесу на частини. Лексичний аналіз тексту — мовний аналіз, 

який передбачає уточнення значення слів засобами добору однокореневих, аналізу 

будови слова, етимологічного аналізу; вмотивування правильності й точності 

вибору слова, складання синонімічних рядів і з'ясування доцільності авторського 

вибору; виявлення архаїзмів, історизмів, неологізмів і з'ясування потреби їх 

вживання; розкриття відповідності використання лексики жанровим особливостям 

твору, проведення спостережень за метафорами, епітетами, порівняннями тощо й 

обґрунтування їх-нього вживання за ідейно-художніми настановами твору, 

виявлення індивідуальних авторських особливостей у 

використанні лексики, знання стилістичної ролі фразеологізмів. Лінгвістичний 

аналіз тексту — вид мовного аналізу, спрямований на виявлення системи мовних 

засобів, з допомогою яких передається ідейно-тематичний та естетичний зміст 

літературно-художнього твору, залежності мовних засобів від ефекту мовленнєвого 

впливу, прогнозованого автором. Стилістичний аналіз — опрацювання 

особливостей стилю тексту, з'ясування залежності його мовної структури від 

ідейно-тематичного задуму автора. Синтаксичний аналіз — розбір тексту за 

текстовими одиницями — складними синтаксичними цілими (надфразними 

єдностями), розгляд цих одиниць із синтетичного погляду за способами 

міжфразового зв'язку, його видами і типами, з'ясування смислової і логічної 

цілісності надфразової єдності, ритмомелодики. 

Алітерація — стилістичний засіб: повторення подібних за звучанням приголосних у 

відповідному порядку, фразі, строфі для підсилення звукової чи інтонаційної 

виразності та музичності. 

Аналітичні вправи — вправи, виконання яких потребує аналітичної діяльності 

учнів у процесі роботи над твором. 



Анекдот — жанр фольклору: коротке жартівливе оповідання про якийсь 

незвичайний життєвий випадок чи ситуацію з несподіваним і дотеп¬ним 

закінченням. 

Антоніми — слова, протилежні за значенням. 

Асонанс — повторення однакових голосних звуків у рядку чи строфі, що надає 

віршованій мові благозвучності, підсилює її музичність. 

З метою професійної підготовки майбутніх спеціалістів рекомендуємо і спеціальну 

літературу, зокрема: 

1. Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики викладання української мови / Н. 

М. Захлюпана, І. М. Кочан. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 

2002. – 340 с. 

2. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р.Т. Гром’яка [та ін.]. – К. : ВЦ 

Академія, 1999. – 546 с. 

3. Наумчук М. М. Словник-довідник основних термінів і понять з методики 

української мови : навчально-методичний посібник / М.М.Наумчук. – Тернопіль : 

Астон, 2010. – 345 с. 

4. Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів : у 4 т./ уклад. В. 

Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 1998. 

5. Словник літературознавчих термінів / за ред. Є. І. Лисенко. – К. : Література, 

2000. – 446 с. та ін. 

На початку статті ми зазначали, що літературознавча компетенція є основою 

літературного розвитку молодших школярів. Відповідно до чинних програм напрям 

літературного розвитку набуває особливої ваги, бо зміст читацької діяльності 

молодших школярів є літературним читанням, це засвідчує перелік принципів, на 

яких ґрунтується відбір текстів. Так як літературний розвиток, а зокрема 

розв’язання його завдань вимагає певної системи, то варто студентів педагогічних 

вузів ознайомити із роботою підручників з читання, яка охоплює такі напрямки: 

1. Досягнення жанрової різноманітності кола читання у кожному підручнику з 

виділенням пріоритетів певних жанрів. Для того, щоб освоїти даний напрямок, 

студентам варто запропонувати провести міжкласову паралель. Наприклад, у 2 

класі серед творів усної народної творчості переважають народні пісні, колискові, 

лічилки, скоромовки, а серед авторських— вірші. У 3 класі коло жанрів 



розширюється (з'являються науково-популярні оповідання, байки, п'єси-казки), 

збільшується питома вага прозових текстів. У 4 класі, крім раніше зазначених 

жанрів, діти читають міфи, біблійні легенди. Таким чином, ознайомлюючи учнів з 

різними жанрами і темами вчитель закладає основу для реалізації інших завдань 

літературного розвитку. 

2. Достатня частотність у підручниках творів одного автора, що сприяє виявленню 

взаємозв'язку між автором і темою його творчості. Розглядаючи даний напрямок, 

доцільно звернути увагу студентів на взаємозв'язок між авторами творів і темами, 

жанрами, у яких вони пишуть. Цьому сприяють відповідний відбір текстів, їх 

блочне розташування у книзі і коментар укладача підручника. 

3. Лінійно-концентричний принцип ознайомлення з відомостями про життя і 

творчість поетів і письменників протягом початкової школи. Студенти повинні 

засвоїти суть даного принципу, який полягає в наступному: вперше учні мають 

можливість у кожному класі прочитати відомості про авторів, розглянути їхні 

портрети; у 2 класі відомості про авторів творів уміщено наприкінці першої 

частини ―Читанки‖; у 3 і 4 класі в зв'язку із запровадженням елементів 

монографічного підходу відомості про письменників і поетів розташовано поряд із 

текстом, що наче наближає читача до його автора. 

4. Засвоєння студентами на практичному рівні суттєвих ознак, що характеризують 

жанри. Цей матеріал студенти засвоюють за лінійно- 

концентричним принципом, тобто актуалізація попередніх знань створює певну 

систему до засвоєння нових. Тому варто запропонувати студентам здійснити 

порівняльний аналіз ознайомлення учнів із суттєвими ознаками, що 

характеризують жанри по класах. Наприклад, у 2 класі учні читають казки про 

тварин, у 3 – чарівні, у 4 класі учні зустрічаються з новим видом казок, який 

ґрунтується на актуалізації знань з 2 і 3 класів, це – побутові казки. 

5. Ознайомлення з літературними термінами на рівні розпізнавання значення і 

називання суттєвих ознак. Даний напрямок вимагає ознайомлення студентів із 

коротким словником читача, який вміщений у підручнику для 4 класу, в якому 

систематизовано терміни, з якими діти працювали протягом початкової школи на 

уроках читання. Визначення понять доступне, дещо спрощене, порівняно з 

науковими виданнями, але узгоджене з вимогами основної школи [8, с. 105-110]. 



Отже, без перебільшення можна стверджувати, що літературний розвиток 

молодших школярів характеризує як засвоєння літературознавчих понять, уявлень, 

образних засобів, розрізнення творів різних жанрів, так і не менш важливим його 

результатом є цілеспрямоване виховання учня-читача, естетично розвиненого, з 

позитивним емоційним досвідом, здатного висловлювати своє ставлення до 

прочитаного, відчувати радість від спілкування з гарною книгою. Тому і тим, хто 

готується стати вчителем початкових класів, і вчителям-професіоналам, і 

методистам в галузі мови варто усвідомити, що їхнім обов’язком є сформувати у 

молодших школярів початкові знання з літературознавства, забезпечити 

елементарну обізнаність з колом дитячого читання та практичні навички роботи із 

текстами різних жанрів, а також всебічно використовувати сучасну дитячу 

літературу і книжку для виховання і навчання дітей на рівні вимог сучасної епохи. 

Завдання, без сумніву, складне, але посильне будь-якому вчителеві, якщо у нього є 

постійна потреба у самоаналізі своєї роботи, у самоосвіті за допомогою книжки і в 

самоудосконаленні, оскільки професія вчити когось невід'ємна від потреби 

щоденно і безперервно вчитися. Це пояснюється тим, що, по-перше, як писав 

В.Сухомлинський, вчителеві потрібне море знань, щоб дати дітям краплину 

необхідної духовної поживи, а, по-друге, тим, що великий той учитель, який 

доводить ділом, чого навчає, тобто постійно працює над собою [9]. 

У перспективі подальших досліджень ми пропонуємо коригувати навчальні плани 

підготовки студентів педагогічних вузів з метою збільшення кількості годин 

на практичну підготовку, яка б сприяла розвитку літературознавчої компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. 
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Кредит 4. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни 

«Методика навчання української мови та літературного читання в початковій 

школі» 

Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його 

модернізації.  

Причини:  

- Швидке старіння інформації,  

- постійна зміна технологій висувають певні вимоги до фахівця, який працює у 

системі освіти; 

- проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для 

кожного учня.  

Компетентнісна освіта — спроба вийти за межі традиційної парадигми 

навчання, коли результатом вважається система знань, умінь і навичок учня, а не 

його здатність діяти.  

Тому коротко можна визначити, що компетентнісна освіта — особистісно-

діяльнісна. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється у напрямі 

«знаю як…». 

Вони виходять за межі знань, необхідних умінь і торкаються особистісних 

якостей: комунікабельність, гнучкість, готовність до постійного навчання та 

самовдосконалення тощо.  

Саме поняття “компетентнісна освіта” виникло в США в процесі вивчення 

досвіду роботи видатних учителів. Воно ґрунтується на практичному найліпшому 

досвіді і стало результатом численних спроб проаналізувати його, розробивши 

певну теоретичну, концептуальну основу. 

Ці вимоги стосуються як майбутнього випускника, так і професійної діяльності 

сучасного вчителя. Серед сучасних формулювань, які відображають сукупність даних 

вимог до фахівця, — поняття компетентності. Це спонукає до пошуку нового 

комплексу філософських та педагогічних ідей, принципів, положень, що можуть бути 

методологічною основою для розробки концепцій, підходів до реформування 

освітньої галузі. Відповідно одним із таких сучасних підходів є компетентнісний. 



На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства стає очевидним, що традиційна 

модель освіти практично вичерпала себе й не відповідає все більш зростаючим 

вимогам часу. Назріла необхідність у зміні способів педагогічної діяльності з 

трансляції готових знань на забезпечення розвитку особистості школяра як результату 

навчально-виховного процесу. 

Компетентнісний підхід розглядають як такий, що дозволяє подолати 

розрив між існуючою освітньою практикою та новими вимогами до результатів 

освіти в умовах інформаційного суспільства.  

Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає поняття 

компетентності як загальні, або ключові, вміння, базові вміння, фундаментальні шляхи 

навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння або навички, ключові уявлення, 

опори, або опорні знання. 

На думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають: 

- спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні й 

соціальні потреби; 

- комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. 

Експерти країн Європейського Союзу визначають поняття компетентностей 

як “здатність застосовувати знання й уміння” (Eurydice, 2002), що забезпечує активне 

застосування навчальних досягнень у нових ситуаціях. В останніх публікаціях 

ЮНЕСКО поняття компетентності трактується як поєднання знань, умінь, цінностей і 

ставлень, застосовних у повсякденні (Rychen & Tiana, 2004). На останній конференції 

міжнародного рівня, що відбулась завдяки участі ЮНЕСКО, Міністерства освіти 

Норвегії (Департаменту технічної освіти та професійної підготовки) у 2004 р., дійшли 

згоди в трактуванні поняття компетентності як: здатність застосовувати знання 

та вміння ефективно й творчо в міжособистісних відносинах – ситуаціях, що 

передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному контексті так само, як і 

в професійних ситуаціях. Компетентність – поняття, що логічно походить від 

ставлень до цінностей, та від умінь до знань. 

Згідно з означенням Міжнародного департаменту стандартів для навчання, 

досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, Performance and 

Instruction (IBSTPI), поняття компетентності визначається як спроможність 

кваліфіковано проводити діяльність, виконувати завдання або роботу. При цьому 

поняття компетентності містить набір знань, навичок і ставлень, що дають 

змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні функції, спрямовані на 

досягнення певних стандартів у професійній галузі або певній діяльності. 

Ідеї компетентнісного підходу знайшли відображення в публікаціях багатьох 

сучасних науковців (І. Бех, В. Болотов, А. Вербицький, В. Луговий, О. Локшина, Л. 



Буркова, І. Зимня, О. Овчарук, Н. Побірченко, Г. Селевко, А. Хуторский, Ю. Швалб та 

ін.). Упродовж останніх років активно вивчаються проблеми професійного розвитку 

педагогів з позицій компетентнісного підходу (О. Бондаренко, Г. Данченко, М. 

Захарійчук, К. Віаніс - Трихименко, Г. Лісовенко, С. Клепко, Л. Пуховська, Т. Сорочан 

та ін.). Також дане питання представлене в низці дисертаційних досліджень (С. 

Калашнікова, Н.Лісова, Ю. Присяжнюк та ін.)  

На основі матеріалів можна зробити висновок, що поняття «компетенція» та 

«компетентність» є широко вживаними та водночас неоднозначними. Їх застосовують 

щодо аналізу широкого кола проблем на всіх рівнях освіти (дошкільна та початкова 

освіта, основна та профільна школа, підготовка фахівців у ВНЗ, післядипломна 

освіта).  

Вивчаючи поняття, учені опираються на визначення в тлумачних словниках.  

Так, з латинської competo означає — домагаюсь, відповідаю, підходжу. Однак 

воно не стосується освіти та не використовується для пояснення педагогічних явищ. 

Незважаючи на застосування терміна для позначення особистісних характеристик, 

пов’язаних із процесами навчання і виховання, його пояснення в педагогічній 

довідковій літературі з’явилося нещодавно.  

Так, в «Українському педагогічному енциклопедичному словнику» ці 

поняття трактуються наступним чином:  

«Компетентність у навчанні (лат. соmpetentia — коло питань, у яких 

людина добре розуміється) набуває молода людина не лише під час вивчення 

предмета, групи предметів, ай за допомогою засобів неформальної освіти, 

внаслідок впливу середовища тощо, а «компетенції» розглядаються як відчужена 

від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки 

учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто 

соціально закріплений результат. 

 

1. Інтегрований підхід українських вчених до визначення ключових 

компетентностей у вітчизняній освіті. 

 

Українські вчені О.В. Овчарук, О.І. Локшина, Н.М. Бібік, О.І. Пометун, О.Я. 

Савченко та ін. на основі вивчення авторського досвіду і потреб розвитку української 

школи 

 визначили таку сукупність ключових компетентностей: 

- • уміння вчитись (навчальна); 

- • громадянська; 

- • загальнокультурна; 



- • компетентність з інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

- • соціальна; 

- • підприємницька;  

- • здоров’язбережувальна.  

 

Втілення ключових і предметних компетентностей у змісті шкільної і, зокрема 

початкової освіти, здійснюється шляхом виявлення можливостей конкретного 

предмета для кожної з них. Технологічно це означає, що сукупність компетентностей 

має відбиватися у цілях Державного стандарту, програмах обсягу змісту, а 

найбільшою мірою у державних вимогах до навчальних досягнень учнів. Власне саме 

остання складова змісту дає чітке розуміння про те, що має бути результатом вивчення 

того чи іншого матеріалу. 

Ключові компетентності слід формувати через спеціально підготовлений зміст, 

технології і розвивально збагачене середовище, яке має такі ознаки: відкритість, 

цілісність, емоційна комфортність, суб’єктність навчальної взаємодії . 

Кожна освітня галузь має внести свою частку у формування ключових 

компетентностей учнів, пояснюючи цим практичні і розвивальні результати 

початкової освіти. 

 

Проблема формування в учнів ключових і предметних компетентностей нині 

перебуває у центрі уваги наукових співробітників НАПН України. Теорію освітніх 

компетенцій і компетентностей обґрунтовано в роботах учених: Н. Бібік, С. Бондар, О. 

Савченко, С. Трубачевої та ін. Методичні аспекти проблеми розкриваються у 

публікаціях науковців: Т. Байбари, М. Вашуленка, І. Ґудзик, К. Пономарьової. 

Загальний аналіз сутності поняття ''компетентність'', порівняльну характеристику 

ключових компетентностей в європейських освітніх системах здійснили С. Вітвицька, 

О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина. Впровадження компетентнісного підходу у 

процес трудового навчання молодших школярів відбувається на законодавчому рівні, 

який задекларований у Державному стандарті початкової освіти (освітня галузь 

"Технології") [3: 5-39] та досить широко обговорюється науковцями й практиками (A. 

Вихрущ, І. Волощук, О. Коберник, М. Корець, Є. Кулик, Г. Левченко, B. Мадзігона, Л. 

Оршанський, В. Сидоренко, Г. Терещук та ін.).  

Цінним для сучасних досліджень є науковий доробок російських учених. 

Культурологічну концепцію змісту освіти з визначенням у ній ролі й місця ключових і 

предметних компетенцій та компетентностей розроблено В. Краєвським і А. 

Хуторським. Теорію ключових компетенцій у шкільній освіті Росії розглянуто в 

працях М. Алексєєва, І. Зимньої, А. Маркової, І. Сергеєва, В. Серікова, С. Шишова та 

ін.  

На думку академіка НАПН України Н. М. Бібік, компетентнісний підхід дозволяє 

подолати деяку невідповідність, і так би мовити, технологічно переозброїти вчителя.  

Орієнтація на компетентність як мету освіти приваблює перспективою зв’язати 

воєдино освітні рівні, логічно вибудувати зміст освіти у співвіднесенні з вимогами до 

результатів у системі їх ускладнення.  



У реалізації системи безперервної освіти підростаючого покоління важлива роль 

відводиться початковій школі, яка має бути орієнтована на формування соціальної, 

духовно-творчої активності учнів. Фундаментальність початкової освіти – не лише у 

міцно засвоєних учнями уміннях і навичках, а й ключових компетентностях, які мають 

стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. З точки зору 

компетентнісного підходу вчитель початкових класів по-новому повинен розуміти 

свою стратегію роботи з молодшими школярами: головним є не предмет, якому він 

навчає, а особистість, яку формує вчитель.  

 

2. Характеристика ключових (метапредметних, універсальних) 

компетентностей 

 

Ключові компетентності учнів початкових класів  
Вміння вчитися 

1. організовувати своє робоче місце;  

2. орієнтуватися у часі та берегти його;  

3. планувати свої дії;  

4. доводити роботу до кінця.  

 

загальнокультурна 

1. Оволодіння досягненнями культури;  

2. Оцінювання найважливіших досягнень культури;  

3. Толерантне відношення до представників інших культур;  

4. Активна терпимість та підтримання справедливих стосунків між людьми і 

народами.  

 

Громадянська  

1. Усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й 

соціально-культурного середовищ.  

2. Знання своїх прав і обов’язків.  

3. Здатність екологічно мислити.  

4. Бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.  

 

Здоров’язбережувальна 

1. уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;  

2. усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;  

3. взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;  

4. удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;  

5. дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, 

гігієнічний догляд за тілом, загартовування.  

 



Компетентності з ІКТ 

1. Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати 

інформацією.  

2. Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з 

різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.  

 

Соціальна 

1. Проектування стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних 

соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в 

українському суспільстві;  

2. продуктивна співпраця з різними партнерами в групі та команді,  

3. використання різних ролей й функцій у колективі,  

4. прояв ініціативи, підтримка та керування власними взаєминами з іншими;  

5. конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу,  

6. відповідальність за наслідки вчинків.  

 

 Вид компетенції  Зміст поняття 

 Ціннісно-смислова 

компетентність. 

Це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з 

ціннісними орієнтирами учня, його здатністю 

бачити та розуміти навколишній світ, 

орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і 

призначення, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві установки для своїх 

дій і вчинків, приймати рішення.  

Дана компетентність забезпечує механізм 

самовизначення учня в ситуаціях навчальної й 

іншої діяльності.  

Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія 

учня та програма його життєдіяльності в цілому. 

 Загальнокультурна 

компетентність. 

 Коло питань, в яких учень повинен бути 

добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий 

досвід діяльності: це особливості національної та 

загальнолюдської культури, духовно-моральні 

основи життя людини й людства, окремих народів, 

культурологічні основи сімейних, соціальних, 

суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в 

житті людини, їх вплив на світ, компетентності в 

побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері, 

наприклад, володіння ефективними способами 

організації вільного часу. До цього ж відноситься 

досвід засвоєння учнем  картини світу, що 

розширюється до культурологічного й 

загальнолюдського розуміння світу. 

 Навчально-

пізнавальна 

 Це сукупність компетентностей учня у сфері 

самостійної пізнавальної діяльності, що включає 



компетентність. елементи логічної, методологічної, евристичної, 

загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з 

реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Сюди 

входять знання й уміння організації 

цілепокладання, планування, генерації ідей, 

аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-

пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних 

об'єктів учень опановує креативні навички 

продуктивної діяльності: добуванням знань 

безпосередньо з реальності, володінням 

прийомами дій у нестандартних ситуаціях, 

евристичними методами рішення проблем. У 

рамках даної компетентності визначаються вимоги 

відповідної функціональної грамотності: уміння 

відрізняти факти від домислів, володіння 

вимірювальними навичками, використання 

ймовірнісних, статистичних та інших методів 

пізнання. 

 Інформаційна 

компетентність. 

 За допомогою реальних об'єктів (телевізор, 

магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, 

модем, копір тощо) й інформаційних технологій 

(аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, 

Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, 

аналізувати та відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати та 

передавати її. Дана компетентність забезпечує 

навички діяльності учня стосовно інформації, що 

міститься в навчальних предметах та освітніх 

галузях, а також у навколишньому світі. 

 Комунікативна 

компетентність. 

 Включає знання необхідних мов, способів 

взаємодії з оточуючими й окремими людьми та 

подіями, навички роботи у групі, відігравання 

різних соціальних ролей у колективі. Учень має 

вміти презентувати себе, написати лист, анкету, 

заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін. 

Для освоєння даної компетентності в навчальному 

процесі фіксується необхідна й достатня кількість 

реальних об'єктів комунікації та способів роботи з 

ними для учня кожного ступеня навчання в рамках 

кожного досліджуваного предмета чи освітньої 

галузі. 



 Соціально-трудова 

компетентність 

 означає володіння знаннями та досвідом у 

сфері громадянсько-суспільної діяльності 

(виконання ролі громадянина, спостерігача, 

виборця, представника тощо), у соціально-

трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, 

виробника), у сфері сімейних стосунків та 

обов'язків, у питаннях економіки та права, у галузі 

професійного самовизначення. У дану 

компетенцію входять, наприклад, уміння 

аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти 

відповідно до особистої та суспільної вигоди, 

володіти етикою трудових і громадських взаємин. 

Учень опановує мінімально необхідні для життя в 

сучасному суспільстві навички соціальної 

активності та функціональної грамотності. 

 Компетентність 

особистісного 

самовдосконалення 

 спрямована на засвоєння способів фізичного, 

духовного й інтелектуального саморозвитку, 

емоційної саморегуляції та самопідтримки. 

Реальним об'єктом у сфері даної компетентності 

виступає сам учень. Він опановує способи 

діяльності у власних інтересах і можливостях, що 

виражається в його безперервному самопізнанні, 

розвитку необхідних сучасній людині 

особистісних якостей, формуванні психологічної 

грамотності, культури мислення та поведінки. До 

даної компетентності відносяться правила 

особистої гігієни, турбота про власне здоров'я, 

статева грамотність, внутрішня екологічна 

культура. Сюди ж входить комплекс якостей, 

пов'язаних з основами безпечної життєдіяльності 

особистості. 

 

3. Компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для 

початкової школи 

В контексті всебічного розгляду можливостей реалізації компетентнісного підходу, 

який домінує у модернізації змістового і методичного забезпечення навчання 

розглянемо деякі аспекти, що характеризують певні зміни : 

1. Соціально-педагогічний аспект. Компетентнісний підхід впроваджується в усіх 

рівнях освіти, оскільки визнається дієвим інструментом інтенсивного розвитку кожної 

людини, і врешті-решт це є джерелом інноваційних змін у країні. 



У XXI столітті людство постало перед цивілізаційною кризою, що зумовлена 

передусім невідповідністю мети і темпів розвитку матеріальної і духовної культури, 

послабленням впливу "вічних цінностей". І як свідчать події останнього часу, цей 

розрив спричинює дегуманізацію суспільств, економічні й екологічні потрясіння, стає 

загрозою виживання людини як у духовному, так і в економічному та фізичному 

вимірах. Зауважимо, що це стосується як країн з молодою демократією, так і тих, що 

мають репутацію розвинених. 

Для української освіти у зв'язку з цим окреслились чотири основні виклики часу, які 

прямо чи опосередковано впливають на її стан і перспективи розвитку. Це — 

• глобалізація (бізнес без кордонів, відкрита освіта, жорстка конкуренція на ринку 

праці і володіння джерелами енергії); 

• демографічна криза (зменшення людських ресурсів, старіння населення, відтік 

здібної молоді) вимагає пошуку шляхів оптимізації якості освіти, ефективного 

використання освітнього і виробничого потенціалів;   ' 

• інновації в науково-технічній сфері (ІКТ, нанотехнології, біотехнології тощо) 

зумовлюють потреби швидких і науково обґрунтованих змін у змісті і методиках 

навчання; формування у людей здібності навчатися впродовж життя; 

• швидкість і частота комунікацій у різних сферах суттєво змінюють навчальне, 

культурне середовище, інформаційний і зокрема освітній простір країни. 

1. Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра  

 

Вона формується в усіх освітніх галузях, передбачених Державним 

стандартом. 

Порівняно з чинними, у нових програмах з усіх предметів є значні позитивні 

зміни щодо конкретизації мети - як навчити учнів вчитися, охоплено усі структурні 

елементи цієї компетентності. 

Найбільшою мірою, з нашого погляду, це відображено у програмі з української 

мови. В ній виокремлено діяльнісну лінію, в якій розробники програми чітко і повно 

визначили склад компонентів структури і змісту уміння вчитися, враховуючи спе-

цифіку предмета. Зокрема, для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування 

умінь: 

• навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету навчальної 

діяльності, організовувати робоче місце, раціонально розподіляти час, планувати 

послідовність виконання завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з 

іншими її учасниками (у парі, малій групі); 

• навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручником, шукати нову 

інформацію з різних джерел, користуватися довідниковою літературою, зосереджено 

слухати матеріал, зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог); 



• навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні явища, порівнювати, 

виділяти головне, узагальнювати, встановлювати і пояснювати причиново-наслідкові 

зв'язки, вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними ознаками, висловлю-

вати аргументовані критичні судження, доводити власну думку, переносити знання і 

способи діяльності в нові обставини, застосовувати аналогію); 

• контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевірки та контролю своєї 

діяльності, знаходити і виправляти помилки, оцінювати власні навчальні досягнення). 

 

КОМПОНЕНТИ КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УМІННЯ ВЧИТИСЯ 

 АКСІОЛОГІЧНИЙ (мотиваційно-ціннісні ставлення і прагнення особистості до 

навчання, пізнання, інформації); 

 КОГНІТИВНИЙ (володіння базовими загальнокультурними і предметними 

знаннями, уміннями, навичками); 

 ДІЯЛЬНІСНИЙ (володіння загальними способами навчального пізнання, у тому 

числі ІКТ. Критичність, гнучкість, доказовість мислення, прояви дослідницької 

поведінки);  

 ОРГАНІЗАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИЙ (набуття індивідуального досвіду 

самоорганізації, рефлексії   навчальної взаємодії в групі, у колективі); 

 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-СОЦІАЛЬНИЙ (пізнавальна активність та ініціативність, 

відповідальність, прагнення до удосконалення результатів своєї праці). 

Уміє вчитися той учень, який: 

 сам виявляє мету діяльності або приймає поставлену вчителем; 

 виявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль; 

 організовує свою працю для досягнення результату; 

 відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання учбової задачі; 

 виконує інтелектуальні або практичні дії, прийоми, операції на 

репродуктивному і творчому рівнях; 

 володіє вміннями й навичками самоконтролю та самооцінки; 

 усвідомлює результативність своєї діяльності і прагне її вдосконалити. 

 

УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧІННЯ 



 Збагачення змісту особистісно орієнтованим, емоціогенним матеріалом; 

 Можливість виявляти своє ставлення, власну оцінку, власну позицію; 

 Підтримка мотивації учіння учнів з різними навчальними можливостями і 

навчальними стилями; 

 Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів; 

 Розвиток пізнавальних інтересів і потреб; 

 Виховання активного, відповідального, ініціативного і ставлення до навчання, 

заохочення вольових зусиль; 

 Формування прагнення до самопізнання, саморозвитку і самовдосконалення. 

ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 

У розвитку вміння вчитися необхідно узгоджувати зростання обсягу й 
складності предметного змісту з розвитком загальнонавчальних умінь, 
враховувати можливості міжпредметного впливу. Загалом цей процес слід 
здійснювати поетапно, щоб у дітей поступово нагромаджувалися знання-
розуміння (що означає те чи інше вміння, спосіб дії) і різноманітний досвід 
індивідуального користування загальнонавчальними вміннями в різних умовах. 
Поєднання знань і досвіду є підставою для виникнення в свідомості учня 
узагальненого способу діяльності. 
 

1. Навчально-організаційні вміння та навички: 

 розуміти мету діяльності, визначену вчителем; 

 самостійно або за допомогою учителя визначати мету діяльності і завдання для 

її досягнення; 

 розуміти цінність часу та вміти його розподіляти, здатність працювати у різному 

темпі; 

 планувати послідовність виконання завдання; 

 уміння зосереджувати увагу на одному об’єкті навч.діяльн.; 

 розподіляти увагу між різними об’єктами навч.діяльн.; 

 змінювати алгоритм виконання діяльності; 

 організовувати робоче місце; 

 взаємодіяти у навчальній діяльності; 

 прогнозувати результат діяльності, докладати зусиль для його досягнення. 



 швидко актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію; 

 складати план, тези виступів, доповідей, статей; 

 знати та застосовувати прийоми швидкого читання; 

 успішно використовувати загальномовленнєві вміння та навички. 

Навчально-інтелектуальні вміння 

 аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки; 

 визначати й пояснювати сутність поняття; 

 визначати межі дії засвоєних понять, способів; 

 встановлювати та пояснювати причиново-наслідкові зв’язки; 

 доводити та спростовувати судження; 

 вилучати зайве; 

 групувати та класифікувати за певними ознаками; 

 брати участь у проектній діяльності. 

Творчі вміння 

 виявляти пізнавальну трудність і формулювати її як задачу; 

 формулювати пізнавально-проблемні запитання; 

 встановлювати зв’язки між новими та засвоєними знаннями; 

 переносити знання й способи діяльності, життєвий досвід у нову ситуацію; 

 застосовувати аналогію як засіб засвоєння нового; 

 уявляти та прогнозувати; 

 моделювати, комбінувати, доповнювати, перетворювати; 

 знати сутність та вміти використовувати експериментальні вміння; 

 генерувати варіанти розв’язування задачі, проблеми; 

 знаходити до однієї задачі кілька правильних відповідей. 

 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ УМІННЯ ВЧИТИСЬ 

Контрольно-оцінні вміння та навички: 



 знати різні способи перевірки та контролю своєї діяльності за планом, за 

зразком, за аналогією, за відповіддю, за схемою, вміти прогнозувати результат; 

 оцінювати відповідність і ефективність обраних засобів завданням роботи; 

 вдаватись до прийомів повсякденного та поопераційного контролю за ходом 

виконання навчального завдання; 

 знати способи виправлення помилок. 

Рефлексивно-оцінні уміння та навички 

 Усвідомлювати свої можливості для виконання певної дії; 

 Аналізувати і оцінювати власні способи діяльності (“думка над думкою”); 

 Уміти оцінювати свої досягнення в різних видах діяльності; 

 Ставити нові вимоги щодо удосконалення сходинок уміння вчитися (хочу-знаю-

працюю самостійно). 

 

у нових програмах для початкової школи закладено передумови для формування в 

учнів ключової компетентності уміння вчитися. 

у програмі з української мови (науковий керівник колективу розробників — М. С. 
Вашуленко). У ній виокремлено діяльнісну лінію, в якій розробники програми чітко 
й повно визначили склад компонентів структури і змісту уміння вчитися. Зокрема, 
для реалізації діяльнісної лінії передбачено формування ключової компетентності 
уміння вчитися. 

Зважаючи на специфіку предмета, у молодших школярів передбачено 
формування таких загальнонавчальних умінь і навичок: 

• навчально-організаційних (розуміти визначену вчителем мету 
навчальної діяльності, організовувати робоче місце, раціо  
нально розподіляти час, планувати послідовність виконання  
завдання, організовувати навчальну діяльність у взаємодії з 
іншими її учасниками (у парі, малій групі)); 

• навчально-інформаційних (самостійно працювати з підручни 
ком, шукати нову інформацію з різних джерел, користувати 
ся довідниковою літературою, зосереджено слухати матеріал,  
зв'язно, послідовно, доказово відповідати, вести діалог); 

• навчально-інтелектуальних і творчих (аналізувати мовні яви 
ща, порівнювати, виокремлювати головне, узагальнювати,  
встановлювати й пояснювати причинно-наслідкові зв'язки, 
вилучати зайве, групувати й класифікувати за певними озна 
ками, висловлювати аргументовані критичні судження, дово 
дити власну думку, переносити знання і способи діяльності в 
нові обставини, застосовувати аналогію); 

• контрольно-оцінних (використовувати різні способи перевір 
ки та контролю своєї діяльності, знаходити й виправляти по 
милки, оцінювати власні навчальні досягнення). 



Автори цієї програми орієнтують учителів на те, що вміння вчитися формується 
у процесі реалізації всіх змістових ліній шляхом настанов, використання різних 
алгоритмів, пам'яток, зразків, інструкцій, застосування парних і групових форм 
роботи, інтерактивних методів і прийомів навчання тощо. Важливо, що за класами 
поступово нарощується складність вимог до оволодіння зальнонавчальними 
уміннями і навичками. 

У програмі з предмета «Літературне читання» (науковий керівник колективу 
розробників — О. Я. Савченко)вимоги до формування в учнів уміння вчитися 
виокремлено в різних змістових лініях. Так, у лінії фор мування й розвиток 
навички читання підкреслено роль смислової складової читання, без якої не 
можливе розуміння прочитаного тексту, як науково-художнього, так і 
художнього. 

 

Критерії професійної компетентності вчителя початкових класів 

Професійна компетентність вчителя  – інтеграційна система професійно-

значимих особових властивостей, придбаних педагогом як в процесі загальної і 

спеціальної освіти, так і на основі практичного досвіду,  що забезпечують високий 

рівень професійної педагогічної діяльності. Під високим рівнем професійної 

педагогічної діяльності розуміється її ефективність, що відповідає рівню сучасної 

науки і вимогами сьогоднішнього дня. 

 Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив виділити 

п’ять критеріїв професійної компетентності вчителя початкових класів: 

Загальнокультурний критерій. 

Загальнопрофесійний критерій. 

Комунікативний критерій. 

Особовий критерій. 

Критерій саморозвитку і самоосвіти. 

 

1. Загальнокультурний критерій 

 Фахівцеві в галузі освітньої діяльності потрібна хороша загальна освіта, він 

повинен мати широкі і глибокі знання в різноманітних областях. 

 Таким чином, виділяють  три показники професійної компетентності вчителя за 

загальнокультурним критерієм:  

- Загальний кругозір; 

- інформованість в галузі культурних новинок;  

- культура мовлення. 

2. Загальнопрофесійний критерій. 

 Успішне навчання в початковій школі можливо тільки у тому випадку, якщо 

вчитель повно і глибоко володіє змістом учбових предметів на рівні сучасної науки, а 

також, якщо цей зміст відібраний вчителем в чіткій відповідності з поставленою 

метою. 

Показниками педагогічної компетентності вчителя за загальнопрофесійним 

критерієм можна вважати: 

володіння змістом учбових дисциплін; 

володіння сучасними теоріями і технологіями навчання і виховання; 

знання і реальний облік чинників, що забезпечують успішність педагогічної 

діяльності. 

3. Комунікативний критерій 



 Професія вчителя відноситься до групи професій в системі «Людина – людина» 

(Е. А. Климов), тому центральною складовою педагогічної діяльності є спеціально 

організоване спілкування. Інтерес до світу дитинства, потреба в спілкуванні з дітьми є 

необхідною передумовою професійного самовизначення вчителя. Ця потреба часто 

проявляється в прагненні бути наставником малюків, передавати їм необхідний 

інтелектуальний і моральний досвід, у бажанні опікати і піклуватися про них. Адже 

дитина молодшого шкільного віку ще не завжди самостійна і самодостатня. Часто 

вчитель вимушений виступати в ролі «мами», яка завжди прийде на допомогу в 

скрутну хвилину, підтримає розгубленого малюка, підкаже, як діяти в тій або іншій 

ситуації. 

4. Особовий критерій 

 Якість професійної педагогічної діяльності, як і в будь-якій іншій діяльності, 

багато в чому визначається тими властивостями, які має фахівець, що виконує її. Для 

успішної праці педагогові необхідно володіти безліччю різноманітних особових 

властивостей і якостей. Можна згрупувати професійно значимі якості педагога по 

трьох підставах. 

Три показники професійної компетентності вчителя за особовим критерієм: 

професійна спрямованість особи: особова зрілість і відповідальність, професійні 

ідеали, відданість обраній професії; 

наявність специфічних професійних властивостей: організованість, 

ініціативність, вимогливість, справедливість, гнучкість, інтелектуальна активність, 

креативність; 

наявність специфічних психофізіологічних властивостей: стійкість нервової 

системи, високий емоційно – вольовий тонус, хороша працездатність і витривалість до 

психо – емоційних навантаженням. 

5. Критерій саморозвитку і самоосвіти 

 Професійний педагогічний потенціал вчителя не може бути сформований 

одного разу і назавжди. 

 Професійне вдосконалення в процесі накопичення досвіду практичної 

діяльності повинне здійснюватися на основі критичного і вимогливого відношення 

педагога до себе і до своєї роботи. Постійне особове і професійне зростання в ідеалі 

виступає як невід’ємна риса професіоналізму вчителя. 

Показниками професійної компетентності вчителя початкових класів за 

критерієм саморозвитку і самоосвіти можна вважати: 

самокритичність, вимогливість до себе; 

потреба в оновленні теоретичного і практичного досвіду педагогічної діяльності, 

схильність до інноваційної діяльності; 

дослідницький стиль діяльності 

 Представлені критерії оцінки професійної компетентності вчителя початкових 

класів є одним з можливих підходів до аналізу проблеми педагогічного 

професіоналізму. Цей підхід не претендує на вичерпну повноту і глибину, але в той же 

час дозволяє розробляти основи для зручної і доступної діагностики професійної 

компетентності вчителя з опорою на розроблені показники по кожному з виділених 

критеріїв. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 



Метою формування педагогічної компетентності є забезпечення належної 

професійної підготовки випускника в умовах ступеневої освіти та його 

конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. 

Відповідно до мети конкретизовано основні завдання формування педагогічної 

компетентності майбутнього фахівця початкової освіти: 

- забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та самоактуалізації; 

- створити умови для становлення професійної культури майбутнього спеціаліста; 

- активізувати формування ключових компетенцій майбутнього вчителя початкової 

школи; 

- формувати професійну мобільність; 

- організовувати методичну, дидактичну підтримку; 

- формувати соціальну активність на основі особистісних якості та соціальних умінь 

особистості. 

 

3. СУТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, 

загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, 

гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат. 

На перший план висуваються внутрішні фактори вчителя: особистісні якості, 

тобто структура особистісних здібностей та рис характеру, його загальна культура, 

управлінські та організаторські можливості, а вже потім – кваліфікаційна 

компетентність, яка передбачає знання, уміння, навички з отриманої спеціальності. 

Професійна компетентність – це базова характеристика діяльності спеціаліста; вона 

включає як змістовий (знання), так і процесуальний (уміння) компоненти і має головні 

суттєві ознаки, а саме: мобільність знань, гнучкість методів професійної діяльності і 

критичність мислення. На основі цього запропоновано таке розуміння професійно-

педагогічної компетентності.  

Професійно-педагогічна компетентність вчителя є складною багаторівневою 

стійкою структурою його психічних рис, що формується внаслідок інтеграції 

досвіду, теоретичних знань, практичних умінь, значущих для вчителя 

особистісних якостей і має окреслені суттєві ознаки (мобільність, гнучкість і 

критичність мислення).  

 



4. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Основними структурними елементами педагогічної компетентності є: теоретичні 

педагогічні знання, практичні вміння, особистісні якості педагога. 

Теоретичні педагогічні знання передбачають зміст психолого-педагогічних знань, які 

визначені навчальними програмами. 

Зміст психолого-педагогічних знань визначається навчальними програмами. 

Психолого-педагогічна підготовленість складається із знань методологічних основ і 

категорій педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку особистості; суті, цілей і 

технологій навчання та виховання; законів анатомо-фізіологічного і психічного 

розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Вона є основою формування гуманістично-

орієнтованого мислення педагога. 

Психолого-педагогічні і спеціальні знання є необхідною умовою професійної 

компетентності. 

Практичне розв’язання педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, 

передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання. 

Зміст теоретичної готовності вчителя виявляється в узагальненому умінні 

педагогічно мислити, що передбачає наявність у педагога аналітичних, 

прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь. 

Педагогічні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, що ґрунтуються на 

теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути автоматизованою (навички). 

Аналітичні уміння передбачають уміння аналізувати педагогічні явища; 

осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у взаємодії з іншими. 

Знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, закономірності; правильно 

діагностувати педагогічне явище; знаходити способи оптимального вирішення 

педагогічних завдань. 

Прогностичні уміння передбачають управління педагогічним процесом;чітку уяву с 

свідомості вчителя, педагогічне прогнозування результатів педагогічного процесу; 

оволодіння прогностичними методами, висунення гіпотез, тощо. 

Проективні уміння забезпечують конкретизацію цілей навчання та виховання і 

поетапну їх реалізацію. 

Рефлексивні вміння передбачають здійснення педагогом контрольно –оцінної 

діяльності, спрямованої на себе, на осмислення і аналіз власних дій. 



Зміст практичної готовності вчителя виражається у зовнішніх (предметних) уміннях, 

тобто в діях, які можна спостерігати. До них належать організаторські і комунікативні 

уміння. 

Організаторські уміння передбачають залучення студентів до різних видів діяльності 

й організацію діяльності колективу, яка перетворює його із об’єкта в суб’єкт 

виховання. Організаторські уміння педагога бувають мобілізаційними, 

інформаційними, розвивальними і орієнтаційними. 

Мобілізаційні уміння вчителя обумовлені привертанням уваги учнів і розвитком у 

них стійких інтересів до навчання, праці та інших видів діяльності. 

Інформаційні уміння пов’язані з безпосереднім викладом навчальної інформації, з 

методами її отримання та обробки. 

Розвивальні уміння передбачають визначення “зони найближчого розвитку” окремих 

учнів, класу в цілому. 

Орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-ціннісних установок 

вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої діяльності, яка 

розвиває соціально-значущі якості особистості. 

Комунікативні уміння вчителя - це взаємопов’язані групи перцептивних умінь, 

власне умінь спілкування (вербального) та умінь і навичок педагогічної техніки. 

Перцептивні уміння допомагають розуміти інших (учнів, учителів, батьків). Для 

цього необхідно вчити проникати в індивідуальну суть іншої людини, визначити її 

ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах, інтересах. 

Уміння педагогічного спілкування - це уміння розподіляти увагу і підтримувати її 

стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів найдоцільніші способи 

поведінки звертань; аналізувати вчинки вихованців, визначати мотиви, якими вони 

керуються, їхню поведінку в різних ситуаціях. 

Професійна компетентність учителя обумовлює його педагогічну майстерність. 

Значущість педагогічної компетентності для педагогічної діяльності зумовлюється її 

функціями. 

До них належать такі функції: 

- педагогічного самовизначення; 

- педагогічного самомотивування; 

- педагогічного самонавчання та самовдосконалення; 

- педагогічного самореалізації; 



- педагогічного само профілактики та само реабілітації. 

Врахування даних функцій у процесі формування педагогічної компетентності 

забезпечить успішне вирішення мети і завдань професійної підготовки майбутніх 

фахівців. 

5. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1. Принцип гуманізму – створення умов для формування кращих якостей та 

здібностей студента; гуманізація взаємин між викладачами і вихованцями, повага до 

особистості майбутнього спеціаліста, розуміння його запитів, інтересів, гідності; 

виховання гуманної особистості, щорої, людяної, доброзичливої, милосердної. 

2. Принцип демократизації – усунення авторитарного стилю у спілкуванні. 

Сприйняття особистості майбутнього вчителя як вищої соціальної цінності, 

визначення його права на свободу, на розвиток педагогічних здібностей. 

3. Принцип компетентності – створення умов для розвитку необхідних структурних 

елементів педагогічної компетентності випускника. 

4. Принцип педагогічної творчості – створення умов для розвитку індивідуально-

особистісної творчості. 

5. Принцип проблемності передбачає орієнтацію майбутнього фахівця на вирішення 

реальних педагогічних проблем. 

6. Принцип реалізму передбачає орієнтованість випускника педагогічного закладу на 

досягнення реальних педагогічних цілей, оволодіння необхідними для цього засобами 

і методами. 

7. Принцип педагогічного саморозвитку передбачає орієнтацію випускника на 

створення умов для стабільного задоволення власних духовних та педагогічних потреб 

у саморозвитку і самореалізації. Професійна підготовка майбутніх учителів буде 

ефективною, якщо вона здійснюється в комплексі зазначених підходів і принципів і 

має цілісний характер. 

8. Принцип орієнтації на особистість - вибір змісту методів, форм навчання 

спирається на природну схильність студентів до пізнання, цілеспрямовано актуалізує 

їхні духовні потреби та інтереси, сприяє їх духовній самореалізації. 

9. Принцип технологічної  єдності  процесу  навчання , використання нових 

технологій навчання. 

10. Принцип діалогізації навчання – відмова від монологізму як соціально-

орієнтованого спілкування – діалогу; розвиток у студентів уміння бачити сильні та 

слабкі аспекти співрозмовника, критично ставитись до отриманої інформації, 



розрізняти упереджену неупереджену інформацію, виявляти розбіжності в позиціях 

учасників діалогу та розуміти позицію співрозмовника. 

Практичне заняття № 1 

Тема: Теоретичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

План:  

1. Стратегічні орієнтири міжнародної спільноти щодо визначення 

компетентнісного підходу в освіті.  

2. Сутність понять «компетентнісна освіта», «компетентнісний підхід», 

«компетентність», «компетенція». 

3. Сучасний учитель початкових класів – творчий суб’єкт професійної педагогічної 

діяльності. 

4. Формування культури мовлення майбутніх учителів початкової школи у руслі 

модернізації мовної освіти. 

5. Мовна компетентність як складова фахової підготовки майбутніх 

учителів початкової школи. 

 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати презентацію  до теми заняття. 

  

Література: 

1. Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. 

Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посібн. / О.І. Бондар, Ю.О. 

Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с. 

(Альма-матер). 

2. Орфоепічний словник української мови: [у 2 т.] / [уклад. : М.М. Пещак та ін]. – 

К. : Довіра, 2001. – Т. 1. – 955 с.; Т. 2. – 918 с. – (Словники України). 

3. 3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова / М.Я.Плющ, С.П. Бевзенко, 

Н.Я. Грипас та ін. ; pа ред. М.Я. Плющ. – [5-те вид., стер]. – К. : Вища шк., 2005. 

– 

430 с. 

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. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи [Електронний ресурс] / під заг. ред. О. В.Овчарук. - К.: К. І.С., 2004. 

- 112 с. - Режим доступу: Http://www. undp. org. ua/files/en 33582maket 

competence eng ost. pdf. - (Серія «Бібліотека з освітньої політики»). 

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

/ Ю.М. Рашкевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. 

7. Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В.М. Русанівський О.О. Тараненко, 

М.П. Зяблюк та ін]. – К. : Українська енциклопедія, 2004. – 1038 с. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Методичні засади формування мовної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи 

План: 

1. Мовні рівні. Формування мовної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи (орфоепічний рівень). 

2. Інтелектуальні карти як засіб формування правописної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. 

3. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(лексичний рівень) 

4. Формування мовної компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

(граматичний рівень) 

 

Література: 

1. Бондар О.І. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. 

Графіка. Орфографія. Лексикологія. Лексикографія : навч. посібн. / О.І. Бондар, 

Ю.О. Карпенко, М.Л. Микитин-Дружинець. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 368 с. 

(Альма-матер). 

2. Орфоепічний словник української мови: [у 2 т.] / [уклад. : М.М. Пещак та 

ін]. – К. : Довіра, 2001. – Т. 1. – 955 с.; Т. 2. – 918 с. – (Словники України). 

3. 3. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова / М.Я.Плющ, С.П. 

Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін. ; pа ред. М.Я. Плющ. – [5-те вид., стер]. – К. : Вища 

шк., 2005. – 

430 с. 

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. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 

перспективи [Електронний ресурс] / під заг. ред. О. В.Овчарук. - К.: К. І.С., 2004. 

- 112 с. - Режим доступу: Http://www. undp. org. ua/files/en 33582maket 

competence eng ost. pdf. - (Серія «Бібліотека з освітньої політики»). 



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

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

2014. – 168 с. 

 

 

 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Теоретичні засади формування літературознавчої компетентності 

майбутніх учителів початкової школи  

План: 
1. Літературознавча компетентність як складова професійної підготовки майбутніх 

фахівців. 

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

майбутнього вчителя початкової школи). 

3. Літературознавча компетентність як основа літературного розвитку молодших 

школярів. 

 

Література: 

1. Державний стандарт початкової освіти (2018) [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п 

2. Мартиненко, В. О. (2013). Структура і зміст читацької компетентності 

молодших школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць. Вип. 

XV (145-151). Кам’янець-Подільський. 

3. Методика обучения литературному чтению : учебник для студ. учреждений 

в сш. проф. образования. (2013). 

4. Воюшина, М. П. (Ред.). 2-е изд., испр. Москва : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 288 с. 

5. Савченко, О. Я. (2017). Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації 

компетентнісного підходу на уроках літературного читання. Український 

педагогічний журнал. 2, 48-57. 

6. Савченко, О. Я. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти 

[Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko  

7. PISA: читацька грамотність. (2017). Вакуленко, Т. С., Ломакович, С. В., 

Терещенко, В. М. (Уклад.). – К. : УЦОЯО,.2017. 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko


 

Практичне заняття № 4 

Тема: Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика 

навчання української мови та літературного читання в початковій школі» 

Підготувати реферат з презентацією на тему:  

1. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика 

навчання української мови». 

2. Формування готовності магістрів до викладання дисципліни «Методика 

навчання літературного читання». 

Література: 

1. Державний стандарт початкової освіти (2018) [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п 

2. Мартиненко, В. О. (2013). Структура і зміст читацької компетентності 

молодших школярів. Педагогічна освіта: теорія і практика: Зб. наук. праць. Вип. 

XV (145-151). Кам’янець-Подільський. 

3. Методика обучения литературному чтению : учебник для студ. учреждений 

в сш. проф. образования. (2013). 

4. Воюшина, М. П. (Ред.). 2-е изд., испр. Москва : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 288 с. 

5. Савченко, О. Я. (2017). Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації 

компетентнісного підходу на уроках літературного читання. Український 

педагогічний журнал. 2, 48-57. 

6. Савченко, О. Я. Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти 

[Електронний ресурс] ‒ Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-

pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko  

7. PISA: читацька грамотність. (2017). Вакуленко, Т. С., Ломакович, С. В., 

Терещенко, В. М. (Уклад.). – К. : УЦОЯО,.2017. 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота – це важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона 

покликана доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути 

навички роботи з методичними матеріалами та науковими першоджерелами, 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyishkoli/kerivnitstvom-oya-savchenko


стимулювати пізнавальну активність і творчий пошук студентів.  Успішне проведення 

самостійної роботи залежить від багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є 

сумлінна підготовка студента до неї.   

Насамперед ознайомтеся з темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме 

навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його місце в системі 

навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі списками 

рекомендованої літератури.   

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід 

проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, 

звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на 

значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до 

підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними поняттями ви  познайомилися 

на попередній лекції? Які питання обговорювали та аналізували на семінарському 

занятті?  

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання 

рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). 

Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, 

вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. 

Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти в 

переліку літератури).   

  Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного.  

Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, усвідомити 

його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі теоретичні 

положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед 

проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги.   

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 

тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим 

і «читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під 

час підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково 

використовуйте раціональні способи конспектування: виділення головного іншим 

кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне 



розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних 

зв’язків між окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених 

слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути зрозумілі 

насамперед вам самим і повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. 

Список постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.    

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх 

визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному 

випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників 

педагогічних термінів або до стислого термінологічного словника, який складено 

викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.   

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення 

в інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас 

виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час 

підготовки або на самому практичному занятті.   

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди 

вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, 

намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і 

власну відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого 

імпонує вам, а який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні 

(суперечливі) питання часто стають предметом дискусії під час проведення 

практичного заняття.   

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, 

роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним 

спеціально обумовив викладач).   

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила 

немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – базового підручника, 

після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, 

зрештою, до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, 

зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела 

зі списку основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.   



Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з 

нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою 

опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте 

тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково 

з’ясовуйте їх значення.   

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список 

питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій 

літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у 

складніших випадках можна звернутися за порадою до викладача під час 

індивідуальних консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не 

користуючись конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з 

товаришем або у невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, 

провідні теоретичні положення, класифікації  слід завчити напам’ять.   

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам 

поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести 

знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте 

послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, 

схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо 

викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 

завдання.   

  

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) — доповідь на певну тему, 

що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту 

наукової роботи, книжки, статті. 

 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з 

різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на 

основі вивчення існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає 

самостійну роботу дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з 

досліджуваної проблеми та наступний її опис із висловленням власних думок та 

формулювання висновків. У другому випадку – метою виконання реферату є 



ознайомлення із певною науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). 

Базується він на описовому методі дослідження. Написання рефератів 

використовують для засвоєння студентами наявної наукової інформації з конкретної 

тематики на семінарських заняттях, при підготовці до екзамену, заліку, виконанні 

індивідуальних завдань та під час самостійної роботи. Особу, яка складає реферат, 

називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов'язкові компоненти:  

  

 Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, 

абстрактних розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

 Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної 

частини реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової 

інформації з обраної теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить 

від теми, проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або 

спростування певних думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так і 

своїми словами). Проте необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен 

перевищувати 30% рефераті. Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 

сторінок. 

 Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають 

коротке узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, 

лаконічно, без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а 

за необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки 

документів, графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як 

правило, починається з нової сторінки та повинен мати заголовок. 



Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

 Вибір або формулювання теми. З'ясування форми реферату, яка б 

відповідала його меті. 

 Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

 Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір 

джерел, що розкривають тему. 

 Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

 Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 

Вимоги до оформлення реферату: 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не 

менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не 

менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту — 14. Інтервал 

— 1,5. 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять 

крапку. У кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” 

(третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підпитання. 

 

 Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 



поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і 

захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних 

виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину 

тестових завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 



допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових 

завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань 

теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 


