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Завдання вищої школи – готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих, 

грамотних, мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли 

українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-

документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого 

використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. 

Акцент переноситься з традиційної настанови – засвоєння відомостей про 

літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії – на формування навичок 

професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток 

культури мови, мислення і поведінки особистості. 

Отже, майбутнім фахівцям мова потрібна не як сукупність правил, а як 

система світобачення, засіб культурного співжиття в суспільстві, 

самоформування і самовираження особистості. Науково доведено, що 

стрижневими компонентами професійно-комунікативної діяльності є 

мовленнєва компетенція і компетентність. 

Реалізація цього завдання здійснюється шляхом вивчення курсу 

«Професійне спілкування українською мовою». Зміст дисципліни покликаний 

не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті 

студентами у школі, коледжі а й сформувати мовну особистість, обізнану з 

культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі 

використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної 

поведінки в професійній сфері. 

Мета навчальної дисципліни  

1) формування комунікативної компетентності студентів; 

2) набуття комунікативного досвіду, що сприяє розвиткові креативних здібностей 

студентів та спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні 

інтереси, реалізує евристичні здібності як визначальні для формування 

професійної майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця; 

3) вироблення навичок оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив 

на співрозмовника за допомоги вмілого використання різноманітних мовних 

засобів, оволодіння культурою монологу, діалогу та полілогу; сприйняття й 

відтворення фахових текстів, засвоєння лексики і термінології свого фаху, вибір 

комунікативно виправданих мовних засобів, послуговування різними типами 

словників. 

 



Завдання навчальної дисципліни: 

1) сформувати чітке і правильне розуміння ролі державної мови у професійній 

діяльності; 

2) забезпечити досконале володіння нормами сучасної української літературної 

мови та дотримання вимог культури усного й писемного мовлення; 

3) виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у спілкуванні; 

4) розвивати творче мислення студентів; 

5) виховати повагу до української літературної мови, до мовних традицій; 

6) сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, 

коригування та перекладу наукових текстів. 

                                   2. Очікувані результати навчання 

        Програмованими результатами передбачаємо формування загальних та 

фахової компетентностей (subject specific competences) майбутніх вчителів 

початкової школи, а саме:                     

1. Загальні компетентності (ЗК): 

   ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою на офіційно-діловому рівні; 

володіти навичками нормативного літературного мовлення (його усною та 

писемною формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння чужих 

і продукування власних програм комунікативної поведінки, адекватних цілям, 

сферам, ситуаціям спілкування, активній взаємодії з іншими мовленнєвими 

суб’єктами. Уміння володіти різновидами стилів мовленнєвого спілкування в 

ситуаціях запобігання та вреґулювання конфліктів. 

ЗК-4. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; зокрема здатність 

успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми батьками; 

володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та 

кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і самокритичним, 

наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань. 

ЗК-5. Оволодіння мовними компетентностями, достатніми для 

представлення та обговорення   результатів своєї професійної роботи в усній і 

письмовій формі (відповідно до специфіки спеціальності 013 Початкова освіта). 

2.  Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

      СК-1. Здатність до застосування знань, умінь і навичок із циклу 

професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту 

освітніх галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої 

реалізації в освітній галузі загалом, та окремих змістових лініях зокрема 

       СК-8. Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, 

навички, вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, 

здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні 



якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах 

педагогічної комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, 

колегами. 

     Після вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

програмних результатів навчання (ПРН), що відповідають компонентам 

освітньої програми, а саме (див. комунікація):   

      ПРН 1. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого 

спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач. 

       ПРН 2.  Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію 

з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах 

етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету. 

   ПРН 3. Використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля 

підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя. 

Очні консультації:   за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка,   

                                   з  10.00 до 13.00. 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем                   

                                   щовівторка, з 18.00 до 20.00.  

E-mail викладача: 3638004 @ gmail.com 

 

 

 


