
ДВНЗ  «ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ФАКУЛЬТЕТ ПОЧАТКОВОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

КАЛІГРАФІЯ

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти

Кафедра теорії і практики початкової освіти

Спеціальність – для всіх

Освітня програма – для всіх

Рівень вищої освіти - бакалаврський
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кандидат філологічних наук, 
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ПРОФАЙЛ  ВИКЛАДАЧА

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/kafedra-teorii-i-praktyky-pochatkovoi-osvity/sklad-kafedri

СТОРІНКА  КУРСУ  В MOODLE 

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=134

E-MAIL pashkolv35@gmail.com

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ

ЩОТИЖНЯ 

ВІВТОРОК    13.00

ЮТУБ https://youtu.be/TlSRrt-cPzY
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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс “Каліграфія” є складовою “Методики навчання української мови. Удосконалення 

навичок чіткого, розбірливого і правильного письма допоможе здобувачам зрозуміти і власноруч 

відчути тонкощі каліграфії. Заняття з каліграфії сприятимуть професійному становленню 

майбутнього вчителя, забезпечать теоретичну, методичну і практичну підготовку.

Обсяг курсу - 3 кредити( 90 год.) Формат курсу очний (offline) у вигляді лекційних, 

практичних занять, самостійної роботи, передбачає відвідування й аналіз уроку письма 

букварного періоду в початкових класах; 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQYvfMQ_RXs&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=dQYvfMQ_RXs&t=3s


МЕТА КУРСУ  
Забезпечити теоретичну, методичну і практичну підготовку здобувачів  з каліграфії, 
удосконалити навички правильного, чіткого письма, сформувати компетентності щодо 
використання методів і прийомів у професійній діяльності вчителя. 

ОСНОВНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

соціокультурна: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

компетентність особистісного самовдосконалення: здатність вчитися і оволодівати

сучасними знаннями. здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

інформаційна: здатність до пошуку, обробки й використання інформації; готовність до 

самостійного розв’язання навчальних проблем засобами ІКТ

методична: здатність до використання в освітньому процесі системи теоретичних знань з

освітніх галузей, визначених Державним стандартом.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

- використовувати новітні освітні технології, програмне

забезпечення й сучасні технічні засоби навчання.

- демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми

щодо удосконалення каліграфічного письма та приймати

інноваційні рішення, мислити та застосовувати творчі

здібності до формування принципово нових ідей. 

- володіти сучасними методами і методичними прийоми

навчання письма.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМИ.

Теоретичні основи методики навчання каліграфічного письма. 

Методи, прийоми каліграфічного письма.

Етапи навчання каліграфічного письма.

Особливості написання основних та додаткових елементів букв.

Особливості написання малих букв українського алфавіту.

Особливості написання великих букв українського алфавіту.

Методика написання складів, слів, речень.

Методика складання фрагмента уроку письма букварного  періоду

навчання грамоти.

Особливості написання цифр.


