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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. 
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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. 
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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) 
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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. 

2. 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. 

3. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: 

Бібліотека освітньої політики / За заг. ред. О. В. Овчарук. – К., 2004. – 250 с. 

4. 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. 

5. 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. 

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

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

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

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

 

Допоміжна 

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

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

Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

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

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

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

компетентнісного    підходу    в    українській     освіті    / О. І. Пометун // 

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

– К. : «К.І.С.», 2004. – С. 66–72. 

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

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

6. Симоненко Т. Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетенції 

студентів філологічних факультетів / Т. Симоненко // Українська мова і література в 

школі. − 2006. − № 6. − С. 38–41. 

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

контрольні роботи, виступи, реферати.  
 


