
Усне і писемне мовлення у початковій школі 
Тип дисципліни:  
вибірковий 
Семестр: 
 другий 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 0, практичні 

– 48, самостійна робота – 42. 
Лектор: кандидат педагогічних  наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання у початковій школі Луців Світлана Ігорівна 
Результати навчання:  

студент повинен: знати такі ключові поняття:мовлення, мовленнєвий розвиток, 

усне мовлення, писемне мовлення, дихання, дикція, артикуляція, орфоепія, орфоепічні 

уміння, гігієна голосу, зміна голосу, сила звучання, виразність мовлення, фонетичний 

слух, фонетичне сприймання, морфологічний склад слів, граматична структура речення, 

діалогічне мовлення, монологічне мовлення, зв’язні висловлювання, писемне мовлення, 

техніка письма; 
уміти: а) загальна компетенція: визначати мету і завдання виучуваних тем; 

використовувати попередні знання при опануванні нового матеріалу; 
б) компетенція, що відповідає предмету: знати базові теоретичні основи 

формування усного і писемного мовлення учнів початкової школи; розуміти 

закономірності засвоєння вимови і лексико-граматичного матеріалу; осягнути проблеми 
навчання  писемного мовлення. 
Спосіб навчання: 
 аудиторне 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

Сучасна українська мова з практикумом. 
Зміст навчального модуля:  
Розділ 1. Теоретичні основи формування усного і писемного мовлення у початковій 
школі. 
Розділ 2. Формування усного мовлення у початковій школі. 
Розділ 3. Формування писемного мовлення у початковій школі. 
Рекомендована література: 
1. Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови : навч.-метод. посіб / О.М. Біляєв. – К. : 

Генеза, 2005. – 180 с.  
2. Методика навчання української мови в початковій школі : навч.-метод. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 364 с.  
3.Наумчук М.М. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української 

мови. – Тернопіль : Видавниц- тво Астон , – 2008. – 132 с.  
Форми та методи навчання:  
практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 

- виконання самостійних робіт, виконання контрольної роботи ті індивідуальних 

завдань;  
- підсумковий контроль – екзамен. 
100-бальна шкала оцінювання 

Мова навчання:  
українська 
Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 
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