
Лінгводидактичні засади формування  

комунікативної компетентності вчителя початкової школи 

Тип дисципліни: вибіркова 

Семестр: другий 

Обсяг дисципліни: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 

16, практичні – 16; самостійна робота – 58. 

Лектор: канд. пед. наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у 

початковій школі Кравченко-Дзондза Олена Енеївна. 

Результати навчання:  

– визначати зміст понять «лінгводидактика», «компетентність», «комунікативна 

компетентність», «комунікативна діяльність», «комунікативна стратегія та тактика» й ін.; 

– аналізувати генезис компетентнісного підходу до змісту освіти; розкрити особливості 

співвідношення понять комунікативна компетенція та комунікативна компетентність;  

– характеризувати зміст та структуру комунікативної компетентності вчителя початкових 

класів; визначити й обґрунтувати методологічні концепти та лінгвістичні засади 

формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів; 

– розуміти сутність і структуру феномена «комунікативна компетентність майбутніх учителів 

початкових класів»;  

– знати теоретико-методологічні, лінгвістичні та концептуальні засади формування 

комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів на основі 

комунікативно-діяльнісного, особистісно-прагматичного, компетентнісного, 

культурологічного підходів з урахуванням сучасних досягнень лінгводидактики; 

Спосіб навчання: аудиторне.  
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: рецептивне і комунікативне вивчення 
рідної мови; актуальні проблеми мовно-літературної освіти вчителя початкової школи; технології 
навчання освітньої галузі «Мови і літератури» у початковій школі. 

Зміст навчального дисципліни: 

Комунікативна компетентність у структурі професійної компетентності вчителя. Формування 

комунікативної компетентності вчителя початкової школи в контексті сучасної лінгводидактики. 

Рекомендована література:  

1. Бібік Н.М. та інші. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи : 

монографія / Н.М. Бібік. – К. : Педагогічна думка, 2014. – 346 с. 

2. Климова К.Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції 

студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія. – Житомир : 

РУТА, 2010. – 560 с. 

3. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. – К. : 

Ленвіт, 2011. – 256 с. 

4. Скворцова С.О. Професійно-комунікативна компетентність учителя початкових класів : 

монографія / С.О. Скворцова, Ю.С. Вторнікова. – Одеса : Абрикос Компани, 2013. – 290 с. 

5. Словник-довідник з української лінгводидактики : [навч. посібник] / [О. Горошкіна, 

Н. Єсаулова, О. Лук’янченко та ін.] ; за ред. М.І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с. 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

Індивідуальне опитування, колоквіум, індивідуальне завдання. 

Мова навчання: українська 

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі. 


