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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс  «Сучасна українська мова з культурою мовлення» розроблений для підготовки здобувачів

бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 початкова освіта. Здобувачі зможуть

удосконалити норми сучасної української літературної мови (орфоепічні граматичні лексичні, 

синтаксичні), що допоможе їм вільно оперувати лексичним складом української мови, 

лінгвістичною та спеціальною термінологією; правильно й логічно висловлювати свої думки в усній

та писемній формах мовлення. Здобувачі сформують і розвинуть мовленнєві компетентності, які

сприятимуть підвищенню загального рівня культури та професійної досконалості майбутніх 

педагогів. 

Обсяг курсу - 8 кредитів( 240 год.) Формат курсу очний (offline) у вигляді лекційних, практичних

занять, самостійної роботи, передбачає написання диктантів, виконання тестових завдань; змішаний

(blended) через систему Центру освітніх дистанційних технологій ДВНЗ «ДДПУ». Навчальний

матеріал дисципліни структурований за темами, кожна з яких є відносно самостійною, цілісною

частиною навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення контролю та аналізу

результатів. 
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МЕТА КУРСУ. 

Сприяти виробленню  у студентів цілісного наукового погляду на мову, засвоєнню теоретичних 

відомостей основних розділів науки про мову; систематизувати знання про норми сучасної української 

мови, удосконалювати вміння і навички при виконанні лінгвістичних розборів; підвищувати рівень умінь

з культури усного та писемного  мовлення , формувати мовнокомунікативні компетенції  національно 

свідомої, духовно багатої мовної особистості.

ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ.

ЗК-4  СК-1 Здатність демонструвати високий рівень мовних та мовленнєвих знань, умінь і навичок       з 
української мови у професійній діяльності.

ЗК-3 СК-3 Здатність планувати та реалізовувати міжособистісні комунікативні акти з молодшими 
школярами, керувати стратегіями комунікативної поведінки.

ЗК-6 СК- 7  Здатність вирішувати завдання пошуку та критичного аналізу відкритих інформаційних 
освітніх ресурсів, використовувати можливості сучасних технологій для саморозвитку.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ. 

ПН-02 Демонструвати особисті моральні, культурні та наукові цінності, зіставляти та пояснювати 

мовленнєві факти. 

ПН -10 Пояснювати, узагальнювати, співставляти інформацію лінгвістичного характеру.

ПН -18 Використовувати інноваційні технології в професійній діяльності.

ПН -09 Демонструвати дотримання принципів і норм професійної етики вчителя початкової

школи, культури поведінки й мовленнєвого спілкування із дорослими й молодшими школярами.

школярами.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ

• Фонетика. Фонологія. Орфоепія.

• Графіка й орфографія.

• Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія.

• Морфеміка і словотвір.

• Іменні частини мови.

• Дієслово (дієслівні форми). Прислівник.

• Службові частини мови. Вигук.

• Синтаксис простого речення.

• Синтаксис складного речення.

• Основи культури мовлення вчителя початкових класів.


