
Технології викладання освітньої галузі «Мови і літератури» 

у початковій школі 

Тип дисципліни:  

обов’язковий 

Семестр: 

 другий 

Обсяг дисципліни:  

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 16, 

практичні – 16. Самостійна робота – 58 год. 

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: технологія, навчальна технологія, 

технологізація процесу навчання, комунікативна компетентність, ключова 

компетентність, предметна компетентність, гуманно-особистісна технологія, 

вальдорфська педагогіка, технологія саморозвитку, технологія вільної праці, технологія 

розвивального навчання  інтерактивні технології,  проектна технологія навчання, модульні 

та локальні інноваційні педагогічні технології, технології розвитку творчої особистості, 

технології розвитку критичного мислення; 

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

використовувати попередні знання при опануванні нового матеріалу.  

б) компетенція, що відповідає предмету: знати складові технологій навчання, які 

реалізуються на уроках української  мови та літературного читання; розуміти сутність та 

закономірності реалізації педагогічних технологій на уроках української мови та 

літературного читання у початковій школі; осягнути специфіку застосовування 

педагогічних технологій  навчання на уроках української мови та літературного читання з 

метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Спосіб навчання: 

 аудиторне 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:  

 Методика викладання української мови 

 Сучасна українська мова; 

 Педагогіка 

 Психологія 

Зміст навчального модуля:  
Розділ  1. Технології викладання освітньої галузі «Мови і літератури» у початковій школі: 
теоретичний аспект. 
Розділ 2. Особливості педагогічних технологій на уроках української мови та 

літературного читання у початковій школі. 

Рекомендована література:  

1.Варзацька Л.О. Рідна мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах: 

Монографія / Л.О. Варзацька. – Кам'янець-Подільський:Абетка, 2004. – 312 с. 

2.Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання у початковій школі / Т. А. Дубіч. – Тернопіль – 

Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 128 с. 

3.Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: Навчально-методичний 

посібник / Л.В. Коваль. – Донецьк, 2006. – 225 с. 

Форми та методи навчання:  

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: авдиторні самостійних робіти, виконання контрольної 

роботи, заслуховування доповідей студентів, рецензування відповідей – екзамен. 

100-бальна шкала оцінювання 

Мова навчання:  

українська 

Кафедра філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі 


	у початковій школі

