
ППВС.05 Актуальні проблеми мовно-літературної освіти вчителя початкової школи 

Тип дисципліни: вибіркова. 

Семестр: другий. 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), аудиторні години: лекції – 16, практичні 

– 32; самостійна робота – 132 год. 

Лектори: доц. Котович В. В.  

Результати навчання:  

– знати основні аспекти вивчення української мови та літературного читання в початковій 

школі;  

– визначати основні засади вивчення мови через текст;  

– виконувати лінгвістичний аналіз художніх текстів на всіх мовних рівнях;  

– аналізувати мовні та мовленнєві особливості прозових і поетичних текстів;  

– виконувати лінгвістичний аналіз тестів різних функціональних стилів;  

– здійснювати аналіз апелятивної та онімної лексики.  

Спосіб навчання:  

аудиторні заняття 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

– рецептивне і комунікативне вивчення рідної мови; 

– теорія і практика ораторського мистецтва у підготовці вчителя початкової школи. 

 Зміст навчальної дисципліни:  

Навчання української мови як рідної і як державної. Текстоцентризм як ключовий принцип 

вивчення української мови та літератури в початковій школі. Лінгвістичний аналіз тексту. 

Вивчення апелятивної та онімної лексики як формування мовленнєвої та соціокультурної 

компетентності. 

Рекомендована література:  

1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. –  К. : 

Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.   

2. Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови / О. М. Біляєв. – К. : Генеза, 2005. – 240с. 

3. Варзацька Л. Навчання мови та мовлення на основі тексту / Лариса Варзацька. – К. : 

Радиш, 2006. – 105 с. 

4. Котович В. Лінгвістичний аналіз художнього тексту. Посібник / Віра Котович. – 

Дрогобич : Посвіт, 2010. – 188 с.   

5. Кочан І. М. Лінгвістичний аналіз тексту : навч. посіб. / І. М. Кочан. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 423 с. 

6.  Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : посібник / Марія Крупа. – 

Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 432 с. 

7. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі : навч. посібн. / Мацько Любов. – 

К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с. 

8.  Торчинський М. М. Українська ономастика : навч. посіб. / М. М. Торчинський. – К. : 

Міленіум, 2010. – 238 с.  

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

Аудиторні самостійні роботи, заслуховування доповідей студентів, рецензування відповідей, 

перевірка індивідуальних завдань. Залік. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі  
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