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Розробники: Романюк С.З., завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти, доктор 

педагогічних наук, професор 
(вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 

Профайл викладача (-ів) http://elemed.chnu.edu.ua/?page_id=11                                                   

https://scholar.google.com/citations?user=SOYNMS0AAAAJ&hl=uk&o

i=ao  

 

Контактний тел.  0508299766 
 

E-mail:   s.romaniuk@chnu.edu.ua    
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 1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Оволодіння українською мовою як засобом людського спілкування та пізнання є одним з 

найважливіших надбань дитини. Підготовка студентів до комунікативно мовленнєвої діяльності 

дітей молодшого шкільного віку є складовою цілісного процесу формування особистості 

майбутнього вчителя, оволодіння професійно значущими уміннями та навичками. Формування 

мовної особистості в нових умовах реалізується через навчальний курс «Розвиток зв’язного 

мовлення молодших школярів». Дисципліна є вибірковою. Її зміст розроблено з урахуванням 

викликів сьогодення, положень Концепції  «Нова українська школа», Державного стандарту 

початкової освіти, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. та компетентнісного підходу до підготовки 

майбутніх фахівців.  

2. Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти 

лінгводидактичних та психофізіологічних основ навчання української мови, розвитку мовлення, 

високої культури професійного мовлення, умінь і навичок роботи над розвитком зв’язного 

мовлення молодших школярів з урахуванням їх вікових і психологічних особливостей та 

дидактичних вимог Нової української школи навчальної програми з української мови для 1-4 

класів. інноваційних методів та прийомів у мовленнєвому розвитку молодшого школяра. 

Сформувати комунікативно-мовну особистість покликана дисципліна «Розвиток 

зв’язного мовлення молодших школярів» на якій студенти оволодіватимуть професійно-

значущими уміннями і навичками, методичними здатностями у розвитку зв’язного мовлення 

молодших школярів 

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.  

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Розвиток зв’язного мовлення молодших 

школярів» значно підвищиться, якщо студент попередньо опанував матеріалом таких 

дисциплін, як: українська мова (за професійним спрямуванням),сучасна українська мова з 

практикумом, сучасна українська мова з практикумом,  дидактика, психологія загальна і вікова, 

загальні основи педагогіки та історія її розвитку. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Загальні копетентності: 

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК-1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами (усною та писемною 

формами), демонструвати навички нормативного літературного мовлення в різних сферах 

особистої  й професійно-педагогічної комунікації.. 

СК-3. Здатність до використання та інтеграції предметних знань (філологічних, 

математичних, природничо-наукових, технологічних, мистецьких, суспільствознавчих тощо), 

що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти. 

ФС-3.1. Філологічна компетентність. Здатність до застосування професійно профільованих 

лінгвістичних і літературознавчих знань, умінь та навичок, що становлять теоретичну основу 

мовно-літературної освітньої галузі та її окремих змістових ліній. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових 

та індивідуальних особливостей молодших школярів. 
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СК-7. Здатність до добору оптимальних форм, методів,  технологій та засобів формування 

ключових і предметних компетентностей молодших школярів, визначених у Державному 

стандарті початкової освіти. 

СК-8. Здатність до моніторингу якості освітнього процесу в початковій школі із 

застосуванням теоретичних, емпіричних, статистичних методів психолого-педагогічного 

дослідження. 

Програмні результати навчання 

ПР-01 Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування з 

молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, 

поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати судження, що враховують 

соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ПР-03 Управляти складною професійною діяльністю та проєктами в умовах початкової 

школи, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних 

контекстах. 

ПР-05 Спілкуватися із професійних питань засобами державної та іноземної мов в усній 

та письмовій формах, застосовувати в освітньому процесі прийоми збагачення усного й 

писемного мовлення молодших школярів. 

ПР-06 Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та 

технологій дистанційного навчання молодших школярів, розвивати в учнів навички безпечного 

використання цифрових технологій та сервісів. 

ПР-07 Використовувати академічні предметні знання (філологічні, математичні, 

природничо-наукові, технологічні, мистецькі, суспільствознавчі тощо) та трансформувати їх у 

різні форми. 

ПР-08 Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної 

діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання.  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

Знати: 

 Положення Державного стандарту початкової освіти («Мовно-літературна галузь»), 

вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти з «Мовно-літературної 

освітньої галузі» (українська мова); 

 зміст Типової освітньої  програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я. та 

Шияна Р.Б.: 1-2, 3-4 клас («Мовно-літературна освітня галузь» (українська мова));  

 психофізіологічні  особливості учнів молодшого шкільного віку; 

 структуру підручників та дидактичний інструментарій для початкової школи; 

 зміст уроків та вимоги до мовленнєвої діяльності учнів початкових класів за роками 

навчання; 

 ефективні методи, прийоми, принципи розкриття суті мовних та мовленнєвих явищ; 

 методики навчання різних видів зв’язного мовлення; 

 інноваційні педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології навчання української  

мови у початковій школі; 

 

Вміти:  
– використовувати теоретичні знання з української мови на практиці: 

– вільно володіти усіма видами мовленнєвої діяльності; 

– належно володіти інструментарієм методики розвитку зв’язного мовлення 

молодших школярів у школі; 

– моделювати різноманітні мовленнєві ситуації, що зумовлені комунікативними 

завданнями як з позиції вчителя, так з позиції учня; 

– користування засобами мови в різних життєвих ситуаціях з обов’язковим 

дотриманням мовних норм та мовленнєвого етикету. 
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– успішно використовувати сучасні інтерактивні технології; 

– проявляти власну творчу ініціативу, креативність;  

– здійснювати моніторинг результатів мовленнєвої діяльності молодших школярів 

 

Кількість кредитів.  

К-сть кредитів – 3,0; всього 90 год. Аудиторних – 45, з них: лекцій – 15; практичних – 30. 

Самостійна робота – 45 год. 

Викладацький склад. 
Романюк Світлана Захарівна, доктор педагогічних наук, професор  

Структурно-логічна схема навчальної дисципліни. 

Тема 1. Психолого-педагогічні основи розвитку зв’язного мовлення учнів початкових класів. 

Тема 2. Дидактичні умови мовленнєвого розвитку молодших школярів 

Тема 3. Розвиток сприймання, творчої уяви, мислення, опорних знань – основа словесної 

творчості 

Тема 4. Формування умінь зв’язного висловлювання молодших школярів 

Тема 5. Специфіка навчання монологічного та діалогічного мовлення учнів початкової ланки 

освіти 

Тема 6. Переказ в системі роботи з мовленнєвого розвитку молодших школярів 

Тема 7. Твори в системі роботи з мовленнєвого розвитку молодших школярів 

 

 

5. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Поточний контроль та оцінювання знань студентів здійснюється за кредитно-

трансферною системою через виконання різноманітних вправ, добір творчих завдань, 

укладання дидактичної скарбнички для молодшого школяра.  

Модульний – модульні контрольні роботи (складання срайбінгу, казок, зв’язних 

розповідей, оповідань), тести; 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

Методи перевірки спрямовані на виявлення рівня навчальних досягнень студентів. Це 

методи усної, письмової та практичної перевірки (усне індивідуальне опитування, 

термінологічні диктанти, тестування, Моделювання фрагментів уроку) 

Семестровий контроль проходить у таких формах: індивідуальне та фронтальне 

опитування, вирішення тестових завдань, проведення ділових ситуацій за складеними  

конспектами (фрагментами) уроків розвитку зв’язного мовлення у початковій школі, 

опрацювання додаткових джерел інформації, обговорення Інтернет сайтів з проблем  

мовленнєвої діяльності молодших школярів, презентація інноваційного педагогічного досвіду 

вчителів-класоводів, добір ігрового матеріалу для уроків мовлення.  

Політика курсу 

До заліку допускаються студенти, які прослухали лекційний курс, виконали практичні 

завдання, запропоновані види самостійної роботи, а також індивідуальні завдання, написали 

модульні контрольні роботи. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

- плани-конспекти уроків; 

- завдання практичного характеру для поточної самоперевірки тем змістових 

модулів; 

- створення дидактичної скриньки (предметні та сюжетні малюнки, творі завдання, 

мовні ігри та ін.) . 

 
6. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

М 1 

Теоретико-методичні 

засади розвитку 

мовленнєвої діяльності 

молодших школярів 

М 2 

Система роботи з розвитку мовленнєвої діяльності у навчальному 

процесі початкової школи 

Т1-5 Т2-5 Т3-5 Т4-5 Т5 Т6 Т7 Т8 

 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест  

(залік) 

Сума 

Модулі 40 100 

М 1 

Теоретико-

методичні засади 

розвитку 

мовленнєвої 

діяльності 

молодших школярів 

М 2  

Система роботи з 

розвитку мовленнєвої 

діяльності у 

навчальному процесі 

початкової школи 

  

20 40   

60 40 100 

Залік проводиться за підсумковими питаннями до курсу у формі колоквіуму. Загальна 

підсумкова оцінка за курс виставляється з урахуванням рейтингових поточних балів і балу, 

отриманого на колоквіумі як середнє арифметичне.  

 

«Зараховано» одержують студенти, які дають чіткі і послідовні відповіді на два питання 

(програми) та тести і в загальній сумі балів за семестр (робота на заняттях, самостійна робота, 

виконання тестів) отримують не менше ніж 60 балів. «Незараховано» отримують студенти, які 

не можуть дати чітких відповідей на питання викладача і при цьому під час роботи протягом 

семестру в сумі не мають 60 балів. Перескладання відбувається після складеної студентом 

екзаменаційної сесії. 
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7. Рекомендована література 

7.1.Основна 

1. Бадер В. І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів. – К.: АПН, 

2000. 

2. Вашуленко М.С. Українська мова і мовлення у початковій школі: метод. посіб. – К., 

2018. – 400 с. 

3. Каніщенко А. П. Навчаємо дітей образного зв’язного мовлення. – Т.: Навчальна книга 

– Богдан, 2012. 

4. Навчальні програми для 1-4 класів. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

5. Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. 

Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. – Харків: Вид.-во «Ранок», 2020. – 

144 с. 

6. Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. 

Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. – Харків: Вид.-во «Ранок», 2020. – 

144 с. 

7. Петричко І. Методичний супровід учителя Нової української школи  // Початкова 

школа. – 2020. - № 9. – С.45-46. 

8. Постанова від 24 липня 2019 р. «Про внесення змін до Державного стандарту 

початкової освіти». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-

%D0%BF#Text 

9. Романюк С.З., Піц І.І. Практикум з методики навчання української мови: навчання 

грамоти: навчально-методичний посібник. – Чернівці-Вижниця, 2014. – 210с. 

10. Семенова А., Мельник С. Мистецтво мовлення сучасного педагога: навчальний 

посібник. – Одеса, 2020. –  308 с.  

 

7.2.Допоміжна 

1. Вашуленко О. Методичні рекомендації щодо роботи 

за новим підручником “Українська мова та читання. 

3 клас. Частина 2” / О.Вашуленко // Початкова школа. – 2020. - № 9. – С.14-20. 

2. Вітковська Л. Розвиток дослідницьких навичок молодших школярів під час засвоєння 

словникових слів / Лідія Вітковська // Початкова школа. – 2017. - №6. – С.10-12. 

3. Захарійчук М. Особливості роботи за навчально-методичним 

комплектом з української мови до підручника “Українська мова та читання. 3 клас. 

Частина 1” /Маряна Захарійчук// Початкова школа. – 2020. - № 9. – С.20-26. 

4. Зінченко Н. Вчимося писати есе / Наталія Зінченко // Початкова школа. – 2017. - №6. – 

С.14-15. 

5. ІвановаЛ.І., Суржук Т.Б., Ткачук О.С. Культура мовлення вчителя початкової школи. 

Навчальний посібник. Луцьк, 2018. – 168 с. 

6. Кабельнікова Н. Подолання фонематичних помилок на початкових етапах оволодіння 

навичками письма / Наталія Кабельнікова // Початкова школа. – 2017. - №4. – С.11-13. 

7. Машина З. Формування комунікативної компетентності учнів (на матеріалі вивчення 

теми «Прикметник» у 2 класі) / Зінаїда Машина // Початкова школа. – 2017. - №9. – С.15-

18. 

8. Пилипенко Т. Урок розвитку зв’язного мовлення. 3 клас. /Тетяна Пилипенко // Початкова 

школа. – 2017. - №3. – С.5-7 

9. Пономарьова К. Засвоєння орфограм на уроках української мови в 3 класі / Катерина 

Пономарьова // Початкова школа. – 2017. - №4. – С.44-47. 

10. Пономарьова К. Особливості навчання української мови в 3 класі /Катерина Пономарьова 

// Початкова школа. – 2020. - №9. – С.1-7. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF#Text
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11. Ростикус Н. Система вправ з розвитку зв’язного діалогічного мовлення молодших 

школярів // Початкова школа. – 2018. - №6, 7. – С.20-25 (23-28).  

12. Савченко О. Методичні рекомендації до впровадження програми з літературного читання 

у 3 класі / Олександра Савченко// Початкова школа. – 2020. - № 9. – С.7-14. 

13. Сіранчук Н. Лінгводидактичні принципи формування лексичної компетентності 

молодшого школяра / Наталія Сіранчук // Початкова школа. – 2017. - №1. – С.47-49. 

14. Сіранчук Н.М. Зашит компетентнісно орієнтованих уроків мовлення. Сарбничка рідного 

слова. 3 клас. – К., 2017. – 60 с. 

15. Терещук А. Підсумковий урок української мови / Алла Терещук // Початкова школа. – 

2017. - №4. – С.52-53. 

16. Урок розвитку зв’язного мовлення. 4 клас. /Ольга Ялоза // Початкова школа. – 2017. - №6. 

– С.16-17. 

17. Харченко О.Ю. навчаємо писати твори. – Харків, 2010. – 189 с. 

 


