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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Нові підходи до навчання мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі» є базовою у професійній підготовці майбутнього фахівця, 

розвитку його інноваційного мислення,  фахових компетентностей. Вона спрямована на 

формування мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів, його готовності 

до використання в навчанні української мови і літературного читання інноваційних 

педагогічних технологій, стимулювання молодших школярів до вивчення української 

мови та її практичного використання в життєво важливих мовленнєвих ситуаціях.   
Студенти в процесі опанування змісту навчальної дисципліни оволодівають 

сучасним дидактичним інструментарієм, способами його використання на уроках мовно-

літературної освітньої галузі в початковій школі, що забезпечить інноваційний характер 

навчання української мови та літературного читання молодших школярів. 

2. Мета навчальної дисципліни: сформувати готовність майбутніх учителів до 

реалізації завдань щодо самоосвітньої та наукової діяльності з проблем інноваційної 

діяльності у навчанні української мови та літературного читання в 1-4 класах закладів 

загальної середньої освіти за умов компетентнісного підходу та нових концепцій мовно-

літературної освіти в Україні. 

Формат дисципліни: викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм 

аудиторного навчання з елементами електронного навчання, в якому використовуються 

спеціальні інформаційні технології. 

Під час сесії формат очно-дистанційцний (offline/Facetoface). 

3. Пререквізити.  

Дисципліна «Нові підходи до навчання мовно-літературної освітньої галузі в 

початковій школі» дозволяє набути студентам фахових компетенцій при опануванні циклу 

дисциплін поглибленої фахової підготовки та дисциплін фундаментальної природничо-

наукової та професійної підготовки. 

4. Результати навчання (компетентності) 

У результаті засвоєння змісту навчальної дисципліни студент повинен: 

а) знати: 

 концептуальні положення, мету, завдання, зміст наукових підходів до мовної та 

літературної освіти в Україні;  

 провідні ідеї сучасних навчальних програм, сучасні вимоги до їх реалізації; 

 особливості моделювання і конструювання навчального процесу відповідно до 

вимог концепцій мовної  та літературної освіти в Україні; 

 нормативно-правову базу та навально-методичне забезпечення мовно- літературної 

освітньої галузі у початковій школі; 

 засоби активізації й інтенсифікації діяльності учнів, підвищення ефективності 

управління та організації навчально-виховного процесу; 

б) вміти: 

 розуміти зміни нових нормативних документів з мовної освіти молодших 

школярів та впроваджувати ідеї сучасних наукових підходів та концепцій 

мовної та літературної освіти у практику навчання мови молодших школярів; 

 визначати завдання навчання, виховання і розвитку молодших школярів в 

різних технологічних системах навчання української мови; 

 інтегрувати знання в умовах варіативності сучасних педагогічних технологій в 

початковій школі, моделювати процесуальні компоненти навчання мови та 

літератури молодших школярів; 

    розробляти структурні компоненти власної навчальної діяльності і завдання, що 

розв'язуються в ході її реалізації;  

    вибирати найбільш раціональну послідовність різних видів співпраці вчителя і 

учнів;  

 Застосовувати альтернативні технологічні засоби навчання (методи, форми та ін.) 



  

з метою підвищення ефективності начально-виховного процесу; 

 модулювати уроки з використанням визначеної технології, давати оцінку і 

самооцінку розробленим урокам; 

    аналізувати вибір методів і засобів контролю, визначати критерії та показники 

ефективності навчальної роботи молодших школярів;  

    вибирати засоби стимулювання та оцінювання результатів діяльності учнів 

початкової школи на уроках української мови та літературного читання. 

3. Опис навчальної дисципліни  
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3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
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Змістовий модуль 1. 

Актуальні проблеми мовно-літературної освіти молодших школярів 

Тема 1.Сучасні підходи до мовно-

літературної освіти молодших 

школярів 

 2 2   10  1    10 

Тема 2.Методологічні засади 

інноваційних процесів у системі 

мовної освіти молодших школярів 

 2 2   10  1    5 

Разом за змістовим модулем 1  4 4   20  2    15 

Змістовий модуль 2. 

Застосування перспективних педагогічних технології на уроках української мови  

та літературного читання у початковій школі 

Тема 1. Творчо-розвивальні 

технології в системі навчання 

мовно-літературної освітньої 

галузі  

 1 2   10  1    8 

Тема 2 Технологія розвитку вмінь 

і навичок ефективного 

спілкування 

 2 1   10  1    8 



  

Тема 3. Технології формування 

читацької діяльності молодших 

школярів у взаємозв’язку всіх 

змістових ліній програми 

літературного компонента 

  1   10      7 

Тема 4.Технологія 

диференційованого навчання на 

уроках української мови та 

літературного читання 

 2 2   10  1    8 

Тема 5.Особливості 

інтерактивного навчання на 

уроках української мови та 

літературного читання 

 2 2   10  1    8 

Тема 6.Технологія розвитку 

критичного мислення на уроках 

української мови та літературного 

читання.  Технологія ЧПКМ. 

 2 2   10  2    8 

Тема 7.Технології розвитку 

творчої особистості молодшого 

школяра 

 2 1   10      7 

Разом за змістовим модулем 2  11 11   70  6    84 

Усього годин  120 15 15   90  8    112 

 

3.3. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ЗМ.1. 

Теоретичні засади курсу «Нові підходи до навчання мовно- 

літературної галузі у початковій школі» 

1. Тема 1. Сучасні підходи до мовно-літературної освіти 

молодших школярів. 

Мета та завдання курсу. Характеристика мовно-літературної 

освітньої галузі (українська мова). 

Сутність поняття підхід до навчання мови. Сучасні концептуальні 

підходи до мовної освіти. Класифікація сучасних підходів до 

мовної освіти. Реалізація концептуальних ідей мовної освіти в 

початковій школі 

2 

2. Тема 2. Методологічні засади інноваційних процесів у системі 

мовної освіти молодших школярів 

Комунікативна спрямованість навчання української мови в 

загальноосвітній школі. Технологічність початкового навчання 

української мови та літературного читання як чинник їх 

модернізації. Особливості організації процесу навчання, 

побудованого за технологічними принципами. Загальна 

характеристика сучасних навчальних технологій у системі 

початкового курсу української мови і літературного читання. 

2 

ЗМ. 2. 

Застосування педагогічних технологій на уроках української мови  

та літературного читання у початковій школі 

1. Творчо-розвивальні технології в системі навчання мовно-

літературної освітньої галузі  

2 



  

Завдання творчо-розвивальних технологій навчання в контексті 

сучасної шкільної мовної освіти. Загальні положення і приклади 

використання креативних технологій на уроках української мови в 

початковій школі. Проектне навчання на заняттях з української 

мови як різновид творчорозвивальних технологій. Особливості 

використання дидактичних ігор на уроках української мови та 

літературного читання в початковій школі. 

2. Технологія розвитку вмінь і навичок ефективного 

спілкування  
Сутність понять „комунікативна компетенція”, „комунікативна 

основа навчання мови”. Лінгводидактичні умови ефективності 

технології формування комунікативної компетенції в процесі 

навчання української мови. Місце комунікативних тренінгів у 

методичній системі, спрямованій на розвиток навичок 

ефективного спілкування молодших школярів. Теорія і практика 

формування умінь та навичок ефективного ділового спілкування  

 

2 

3. Технології формування читацької діяльності молодших 

школярів у взаємозв’язку всіх змістових ліній програми 

літературного компонента 

Читацькі уміння і навички молодших школярів: читацька 

культура, техніка читання, знання літератури, сприймання твору, 

бібліографічна грамотність – основа літературної компетентності. 

Методи і прийоми читацької діяльності на уроках літературного 

читання. Технології навчання динамічного читання молодших 

школярів.  

1 

4. Технологія диференційованого навчання молодших школярів 

на уроках української мови та літературного читання 

Диференційовані та індивідуальні завдання для шестиліток у 

період навчання грамоти молодших школярів. Особливості 

диференційованого навчання в 2-4 класах: вибір варіантів на 

різних етапах уроку, вироблення вміння користуватися різними 

засобами допомоги, виконувати творчі завдання. Ускладнені 

форми організації диференційованого навчання на уроках 

української мови в 3-4 класах. 

2 

5. Технологія інтерактивного навчання на уроках української 

мови та літературного читання 

Інтерактивні форми взаємодії вчителя та учнів у навчально-

виховному процесі як педагогічна проблема. Колективно-групові 

технології, технології ситуативного модулювання та 

кооперативного навчання на уроках освітньої галузі «Мови і 

літератури».  

2 

6. Технологія розвитку критичного мислення на уроках 

української мови та літературного читання 

Основні положення теорії розвитку критичного мислення. 

Технологія «Читання та письмо для розвитку критичного 

мислення» (ЧПКМ) – один із напрямків його формування. Модель 

побудови уроку за технологією ЧПКМ. Стратегії та методи 

технології ЧПКМ.  

2 

Разом 15 

 

3.4. Самостійна робота 



  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

ЗМ.1. 

Теоретичні засади курсу «Нові підходи до  навчання мовно-літературної освітньої 

галузі у початковій школі» 

1.1. Теоретичні засади курсу «Нові підходи до навчання мовно- 

літературної освітньої галузі у початковій школі». 

 Укласти словник термінів до курсу. 

 Здійснити бібліографію статей за останні 5 років з даної 

проблеми; запропонувати перспективну програму 

удосконалення даного курсу. 

 Опрацювати джерела: Біляєв О. Методика мови як наука // 

Дивослово. – 2002. - №11. – С.20-50. 

 Волосова О. Культурно-освітня ситуація в країні й викладання 

української мови у вищій школі // Українська мова і література в 

школі. – 2005. - №6. – С.36-39. та обґрунтувати значущість 

курсу/модуля у системі підготовки майбутніх фахівців з 

лінгводидактичних дисциплін. 

5 

1.2. Оновлення змісту початкової загальної освіти за новим 

Державним стандартом початкової школи. 

 Проаналізувати Державний стандарт загальної початкової 

освіти. Зробити порівняльну таблицю змін та оновлень в 

освітній мовно-літературнійгалузі, згідно концепції «Нової 

української школи». Охарактеризуйте зміст освіти та державні 

вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів в процесі 

реалізації мовленнєво-діяльнісної змістової лінії. 

 Проаналізувати підручники початкової школи з української 

мови та літературного читання, виокремивши наявні зміни. 

 Взяти інтерв’ю в учителів-практиків початкової школи про 

їхнє бачення та ставлення до змін в освіті та до використання 

педагогічних технологій на уроках української мови та 

літературного читання в початковій школі. 

5 

1.3. Методологічні засади інноваційних процесів у системі мовної 

освіти молодших школярів 

 Укласти глосарій за темою та вивчити конспект лекції. 

 Ознайомитись з сучасною літературою з даної проблеми. 

 Скласти таблицю «Етапи становлення технологічного підходу 

у навчанні дисциплін освітньої мовно-літературноїгалузі та 

виокремити їх особливості;  
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ЗМ. 2. 

Застосування педагогічних технології на уроках української мови та  

літературного читання у початковій школі 

2.1. Творчо-розвивальні технології в системі навчанняя мовно- 

літературної освітньої галузі  

 Скласти тези статті, в якій аналізується методика роботи 

вчителя початкової школи з використанням навчальної ігрової 

діяльності (див. запропоновану літературу). Пропонується такий 

порядок виконання роботи: а) вказати автора, назву статті; б) у 

вигляді тез представити її основний зміст;в) зробити висновки. 

 Укласти скриньку дидактичних ігор у добукварний, букварний 

та післябукварний періоди. Дидактичні ігри на уроках 

української мови в 2-4 класах початкової школи. Навчальні ігри 
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на уроках літературного читання в початковій.  

Розробити уроки з української мови та літературного читання  

(по 1 для кожного класу) з використанням ігрових технологій. 

2.2. Технології формування читацької діяльності молодших 

школярів у взаємозв’язку всіх змістових ліній програми 

літературного компонента 

 Укласти порівняльну таблицю характеристики традиційних та 

інноваційних підходів змістових ліній з літературного читання 

Проаналізувати методичний апарат підручників з літературного 

читання в контексті «Нової української школи». 

 Розробити рекомендації (поради) щодо формування навичок 

читацької діяльності з урахуванням всіх змістових ліній 

програми та сучасних технологій  

 Створити буклет-презентацію «Втілення педагогічного досвіду 

вищевказаних педагогів на сучасному етапі вчителями-

практиками» 

 Підібрати скоромовки, чистомовки для формування у дітей 

правильної вимови голосних звуків 
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2.3. Технолого-методичні умови формування читацької 

самостійності під час роботи з дитячою книжкою 

 Скласти бібліографічний покажчик публікацій українських і 

зарубіжних вчених з проблеми формування читацької 

самостійності молодших школярів.  

 Презентувати досвід роботи вчителів шкіл міста, області, 

району з окресленої проблеми. 

 Виявити умови та запропонувати шляхи удосконалення 

самостійності молодших школярів у роботі з дитячою книжкою 
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2.4. Технологія диференційованого навчання молодших школярів 

на уроках рідної мови та літературного читання 

 Обравши конкретну тему з навчального предмета шкільної 

програми (за профілем своєї підготовки), розробити різнорівневі 

завдання для учнів – представників різних типів. 

 Запропонувати для обговорення одну з проблем, розробивши 

план-сценарій такого обговорення (проблемні питання, 

приклади зі шкільного життя, можливі засоби розв’язання). 

 Запропонувати систему диференціації учнів у класі (з досвіду 

перебування на практиці). Навести можливі стратегічні й 

тактичні варіанти дій. Проаналізуватитруднощі, які прицьому 

можуть виникнути. 
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2.5. Технологія інтерактивного навчання на уроках української 

мови та літературного читання 

 Дібрати ряд інтерактивних методів навчання для вивчення 

окремих розділів з української мови та літературного читання 

(за вибором студента: не менше трьох); 

 Запропонувати плани-конспекти вищезазначених уроків з 

відповідною мультимедійною презентацією. 

 Підготувати цікаві завдання, пам’ятки, алгоритми  

(роздаткові матеріали) для учнів початкових класів, для 

забезпечення швидкого та ефективного включення в 

інтерактивну діяльність. 

 Дібрати приклади ситуативних завдань, інтерактивних 

педагогічних задач, які сприятимуть активізації діяльності 
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учнів початкової школи. 

 Законспектувати статтю Н. Шевченко «Застосування 

інтерактивної методики «Крокування картиною» на уроках 

розвитку зв’язного мовлення» (Початкова школа. – 2012. - № 

12. – С. 11 – 13) 2. Дати відповіді на запитання: - На 

формування яких мовленнєвих норм спрямовано 

інтерактивну методику навчання? - Теоретичні роботи яких 

вчених покладено в основу цих методик? - На розвиток яких 

вмінь та навичок її спрямовано? - Які кроки як «чарівний 

клубочок» картиною до мети: Крок перший… Крок другий… 

 Законспектувати статтю:Пометун О. Активні й інтерактивні 

методи навчання: до питання про диференціацію понять // 

Шлях освіти. – 2004. - №3. – С. 10-15. 

 Підготуйте мультимедійну презентацію однієї з 

інтерактивних технологій. 

2.6. Технологія розвитку критичного мислення на уроках 

української мови та літературного читання Казкотерапія як 

особистісно-орієнтована технологія 

 Вивчити особливості структура методичної системи: 

створення середовища для навчання з метою розвитку 

критичного мислення;  

 Скласти конспект уроку на основі реалізації освітньої 

технології читання та письма для розвитку критичного 

мислення.  

 Розробити методичні рекомендації щодо планування та 

проведення таких уроків.  

 Вивчити досвід учителів початкових класів, які 

використовують у своїй діяльності технологію ЧПКМ з 

подальшим презентаційним оформлення. 

 Представити аналіз методик «Метод проектів», «Метод 

ПРЕС», «Мозковий штурм», «Методика гронування», 

«Мікрофон», «Акваріум». 

 Прийоми фантазування Джанні Радарі (на вибір 2 завдання: 

представити зразки вправ) 

 Підготуйте доповіді на тему: Прийоми розвитку творчої 

особистості за технологією Данні Родарі; Технології розвитку 

критичного мислення на уроках мови і літературного 

читання. 
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2.7. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання на уроках української мови та літературного 

читання 

 Опрацювати літературу за останні 5 років з даної проблеми з 

написанням анотації; 

 Написати есе на тему: «Інформатизація освіти – актуальна 

проблема сьогодення», «Особливості використання 

комп’ютерних технологій на уроках української мови та 

літературного читання». 

 Запропонувати фрагменти уроків  (етап вивчення та 

закріплення) з використанням даної технології. 
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Разом 90 

 

3.5. Індивідуальні завдання 



  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є складовою підсумкового контролю. 

Студентам пропонується з даної навчальної дисципліни виконати наступні завдання: 

1. Розробити мультимедійну презентацію педагогічного досвіду вчителя початкової 

школи з використанням інноваційних технологій на уроках української мови та 

літературного читання. 

2. Побудувати модель уроку з української мови з орієнтацією на реалізацію ключових 

компетентностей  молодших школярів (таблиця). 

3. Запропонувати структуру навчально-мовленнєвої ситуації для формування 

комунікативної компетенції молодших школярів.  

4. Підготувати методичні рекомендації до проведення уроків української мови та 

літературного читання із застосуванням означених технологій. 

5. Згрупувати за кількома ознаками ігрові методи навчання мови і літератури 

(зробити класифікацію: усні (загадки, прислівʼя тощо), письмові (ребуси, 

кросворди тощо), використання дидактичного матеріалу). 

6. Виконати завдання із застосуванням прийому фантазування Джанні Радарі (на 

вибір 2 завдання) 

 Прийом  «Кола  по  воді»  Подати  3 зразки використання прийому для складання 

оповідання та окремих речень. 

 «Біном фантазії». Створити за словосполученнями ланцюжок речень і фантастичну 

історію. 

 «Довільний  префікс».  Утворити  слова  з префіксами, пояснити користь 

удосконалення предметів за допомогою обраних морфем. 

 Прийом «Що потім?» Обрати сюжет відомої казки, продовжити історію. 

 Прийом «Фантастичне продовження». Описати реальну подію, запропонувати її 

казкове перетворення. 

 Творча помилка. Укласти каталог слів (8–10) з доданими або пропущеними 

буквами, пояснити особливості перетворення. 

 Прийом «Кіт і кит». Створити текст казки за цим прийомом. 

 Фантастичні гіпотези. Створити текст казкового змісту «Що було б, якби...» 

 Прийом «Скляні чоловічки». Придумати країну і створити казковий текст. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка (бали) 

Оцінка за національною шкалою 

Пояснення за розширеною 

шкалою 

для заліку 

відмінно А(90 – 100) відмінно    

 

зараховано 
добре 

В(80-89) дуже добре  

С(70-79) добре 

задовільно 
D(60-69) задовільно  

Е (50-59) достатньо 

незадовільно 

FX(35-49) 
(недостатньо) з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

F(1-34) 

(недостатньо) з 

обов’язковим повторним 

курсом 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 



  

 

Підсумковий бал за поточне оцінювання знань на семінарських заняттях та за 

оцінювання самостійної роботи визначається як середньоарифметичне набраних оцінок за 

традиційною п’ятибальною національною шкалою із коефіцієнтом 4 (невиконання завдань 

певного виду або виконання його з оцінкою «незадовільно» зараховується як «0»). 

 

Критерії оцінювання на іспиті 

Екзаменаційний білет з курсу «Нові підходи до навчання мовно-

літературної освітньої галузі у початковій школі» складається із завдань 

трьох рівнів: тести 1 рівня, тести 2 та 3 рівня представлено питаннями 

теоретичного та практичного характеру.  

За результатами іспиту студенти отримують 40 балів, розподіл яких 

здійснюється наступним чином: 

кожне із завдань тестів 1 рівня оцінюються в 1 бал. Загалом студент 

може набрати 5 балів; 

питання теоретичного характеру – 15 балів; 

питання практичного характеру – 20. 

А - «відмінно» - 35-40 

В - «добре» - 26-30  

С - «добре»  20-25 

D - «задовільно» -15 -19 

Е - «задовільно» - 10-14 

 

Загальна підсумкова оцінка за курс виводиться як  

середньоарифметичне результатів поточного контролю протягом семестру та 

підсумкової оцінки на іспиті за 100-баловою шкалою. 

 

5. Засоби оцінювання:  

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

- варіанти контрольних робіт; 

-  різнорівневі тести; 

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

 Формами поточного контролю є усна чи письмова (тестування, 

есе, реферат, творча робота) відповідь студента. 

 Форма підсумкового контролю успішності навчання є іспит. 

 

7. Рекомендована література 

Базова 

1. Вихрущ В.О.Теорія початкового навчання [навчальний посібник] / 

В.О.Вихрущ. – Тернпіль: Крок, 2012. – 483 с. 

2. Каніщенко А.П. Лекційно-практичний курс з дисципліни «Технології 

вивчення галузі «Мова і література» / А.П.Каніщенко. – Тернопіль: 



  

навчальна книга – Богдан, 2015. – 160 с. 

3. Когут О. І. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / 

Укладач О. І. Когут. - Тернопіль: Астон, 2005. 204 с. 

4. Комар О. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

застосування інтерактивних технологій. Теоретико-методичні аспекти. 

Монографія /О.А.Комар. - Умань: РВЦ. «Софія», 2008. - 331 с. 

5. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування 

інтерактивних технологій навчання: Метод. посіб. / А.Панченков, 

О.Пометун, Т.Ремех. – К.: А.П.Н. – 72 с. 

6. Осадченко І.І. Терія і практика ситуаційного навчання у підготовці 

майбутніх учителів початкової школи: монографія / І.І.Осадченко. – 

Умань, 2011. – 414с.  

7. Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови: навчальний 

посібник / Н. М. Остапенко. - К: ВЦ «Академія», 2011. - 248 с. 

8. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, 

практика, досвід. – К., 2002. – 135 с. 

9. Савченко О. Я. Сучасний урок: суб’єктивність навчання і вправність 

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

10. Технології навчання в мовно-літературній галузі початкової школи / 

укл. Роєнко Л.М., Торчинська Т.А., Умань, 2018, 150 с. 

Допоміжна 

Додаткова література до змістового модуля 1 

1. Гільберг Т., Тарнавська С. Сучасний підручник 

як засіб побудови процесу навчання // Початкова школа. – 2020. - № 9. – 

С.29-34. 

2. Гін А. Прийоми педагогічної техніки. – Луганськ, 2004. – 84 с. 

3. Ігнатова М. Урок – лінгвістичне дослідження / М.Ігнатова // Відкритий 

урок. – 2013. - №9. – С.50-51. 

4. Інтерактивні технології навчання у початкових класах / Авт.-упор. 

І.І.Дівакова. - Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 180 с. 

5. Карнаух Т. Впровадження інтерактивних методів навчання на уроках 

читання / Т. Карнаух // Початкова школа. - 2005. - №11 - С.5-8. 

6. Петричко І. Методичний супровід учителя 

Нової української школи  // Початкова школа. – 2020. - № 9. – С.45-46. 

7. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи. / О.Я.Савченко. - К.: Абрис, 
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