
Дисципліна Вибіркова дисципліна 6 «Сучасні писемні 

комунікації» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

013 Початкова освіта / Початкова освіта 

 

Форма навчання Денна  

Курс, семестр, 

протяжність 

3 (5 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Екзамен  

Обсяг годин (всього: з 

них лекції/практичні) 

150 год, з них: лекц. – 20 год., практ. – 34 год. 

 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

Кафедра теорії і методики початкової освіти 

Автор дисципліни Доктор педагогічних наук, професор кафедри 

теорії і методики початкової освіти  

Вітюк Валентина Володимирівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Володіти сучасною українською мовою 

Що буде вивчатися Професійна комунікація майбутніх учителів 

початкової школи як інтеграція функціональних 

стилів української мови. Загальний огляд 

наукової комунікації в ХХІ столітті: виклики та 

можливості. Сучасні крос-медійні комунікації. 

Офіційно-ділові документи як засіб писемної 

професійної комунікації. Персоніфікація 

особистості в процесі розмовно-професійної 

комунікації. Орфографічні норми сучасної 

української мови; загальні пунктуаційні правила. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Інноваційна форма навчання – тренінг, 

запропонована авторська методика формування 

правописної компетентності майбутніх учителів 

Нової української школи на основі системи вправ 

і завдань (інтегровано-традиційні та інноваційні 

завдання), сучасний методичний супровід 

навчання. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Поглиблення умінь працювати з текстами різних 

стилів і жанрів у комунікативно-правописному 



аспекті, редагувати та створювати тексти, 

аналізувати медіатексти. 

Розширення компетенцій студентів про сучасну 

каліграфію як мистецтво художнього 

оформлення текстів. 

Удосконалення орфографічної та пунктуаційної 

компетентності студентів на основі їх знань і 

практичного комунікативного досвіду; розвиток 

умінь і навичок самостійно орієнтуватися у 

правописному матеріалі, здійснювати аналіз 

правописних змін згідно з новою редакцією 

українського правопису; зорієнтованість на 

особистісно-суб’єктний результат кожного 

студента. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані компетентності забезпечать вільне 

спілкування літературною державною мовою в 

усній та писемній формі, аргументований виклад 

власних думок, дотримуючись правописних норм 

сучасної літературної мови, культури усного та 

писемного мовлення, щоб уміти переконливо 

представити суспільні інтереси, досягти успіху в 

майбутній професійній діяльності. 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

 

 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

