
 
 



 

 

 

 



 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання, оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 1,5 / 45 

Курс 3 

Семестр 5 

Кількість змістових модулів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 1,5 

Обсяг годин, в тому числі: 45 

Аудиторні 22 

    Модульний контроль 2 

    Семестровий контроль + 

    Самостійна робота 21 

Форма семестрового контролю залік 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

. Мета: формування професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів, зокрема, озброєння студентів знаннями методики навчання 

каліграфії, письма букв українського алфавіту та цифр, оволодіння практичними 

уміннями і навичками, необхідними для здійснення педагогічної діяльності.   

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні набути 

компетентностей : 

- сформувати у студентів навички правильного, каліграфічного та швидкого 

письма в зошитах і на дошці; 

- засвоїти методи та прийоми каліграфічного письма; 

- ознайомити майбутніх учителів з інноваційними технологіями навчання 

каліграфічного письма у початковій школі; 

- розвивати усне і писемне мовлення студентів; 

- знати норму письма, виробити техніку письма; 

- усвідомити методику написання всіх літер рукописного алфавіту, знати 

елементи літер, форму, розмір, пропорції; 

- навчитися самостійно складати плани-конспекти уроків письма в період 

навчання грамоти, виготовляти наочність до них; 

- добирати дидактичні та ігрові матеріали до уроків письма; 

- формувати патріотично налаштовану, інтелігентну, творчу особистість 

майбутнього вчителя, здатну любити красу; 

- виховувати почуття любові до української мови як мови державної, потреби 

її вивчати та спілкуватися нею.   

-  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть володіти 

знаннями про: 

- місце курсу «Каліграфія (графіка письма)» у системі наук; 

- зв’язок каліграфії з іншими науковими дисциплінами; 

- історію становлення розвитку письма; 

- теоретичні положення з курсу «Каліграфія (графіка письма)»; 

- каліграфічне письмо, створення умов, необхідних для його вироблення;  

- вимоги ведення зошитів, перевірки та оцінювання учнівських робіт у 

практичній діяльності з дітьми початкових класів; 

- особливості письма в зошитах з однією рядковою лінією; 

- користування письмово-шкільним приладдям; 

- вимоги до письма учнів; 

- умови навчання письма учнів; 

- прийоми навчання письма; 

умітимуть: 

- складати конспекти уроків письма; 

- виготовляти та добирати наочність до уроків письма; 

- виправляти хиби в почерку дітей; 

аналізуватимуть: 

- методику коментування літер, пояснювати типи з’єднань; 

- нетрадиційні підходи до уроків письма; 

- специфіку написання цифр і чисел, програмні вимоги; 

оцінюватимуть:  

- графічних навички письма учнів; 

- культуру спілкування учнів 1 - 4 класів. 



 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Розподіл годин між видами робіт 

У
сь

о
го

 Аудиторна: 

са
м

о
ст

ій
н

а 

лекції практ. м.к інд.  

Змістовий модуль 1. Вироблення каліграфічних навичок письма у першокласників  
Тема 1. Засади методики навчання каліграфії письма. 2 2         

Тема 2. Методичні особливості навчання каліграфічного письма. 2 2         

Тема 3. Ознаки правильного каліграфічного письма. Аналіз 

структури основних елементів малих і великих букв. Вправи на 

координацію рук дитини під час письма. Підготовчі вправи з 

письма.   

2   2       

Тема 4. Написання плану-конспекту письма в добукварний період 

навчання грамоти . Використання технології «Щоденні 5» 
4         4 

Тема 5. Виготовлення зразків наочності до уроків  письма в 

підготовчий період навчання грамоти. 
2         2 

Тема 6. Методика письма букв 1 - 2 групи. Вимоги до ведення та 

перевірки зошитів з письма. 
2   2       

Тема 7. Методика письма букв 3 - 4 групи. Роботи вчителя біля 

класної дошки. Написання складів, слів. 
2   2       

Тема 8. Методика письма букв 5 - 6 групи. Написання слів і речень. 2   2       

Тема 9. Написання плану-конспекту уроку письма в букварний 

період навчання грамоти. 
2         2 

Тема 10. Методика письма букв 7 - 8 групи. Списування тексту.  2   2       

Тема 11. Розробка вправ до уроків письма в букварний період 

навчання грамоти. 
2         2 

Тема 12. Порівняльний аналіз навчального змісту зошитів із 

друкованою основою. 
2   2       

Разом 26 4 12 0 0 10 

Змістовий модуль 2. Методичні особливості навчання каліграфічного письма в 2 - 4 

класах та письма цифр і чисел 

Тема 1. Особливості навчання письма в зошиті з однією рядковою 

лінією. Творче списування.  
2    2      

Тема 2. Розробка конспекту уроку письма в післябукварний період 

навчання грамоти. 
4         4 

Тема 3. Написання вправ-розчерків в 2 - 4 класах. Особливості 

формування навичок письма ліворуких дітей. Вправи для 

формування навичок письма ліворуких дітей. 

4        4 

Тема 4. Вправи для письма цифр і чисел. Письмо чисел, прикладів, 

задач. 
5   2     3 

Тема 5. Методика проведення каліграфічної хвилинки.   2   2      

Модульна контрольна робота  2     2     

Залік             

Разом 19 0 6 2 0 11 

Разом за навчальним планом 45 4 18 2 0 21 



 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Вироблення каліграфічних навичок письма у 

першокласників.  

Тема 1. Засади методики навчання каліграфії письма. 

Вступ. Каліграфія як навчальний предмет. Предмет, мета та завдання курсу 

Зв'язок каліграфії з іншими предметами. Державний стандарт початкової освіти. 

Виникнення і розвиток письма. Навчання письма в історичному аспекті. 

Основні поняття: каліграфія, державний стандарт початкової освіти, 

піктографічне, ідеографічне, звукове письмо. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 1, 2, 5. 

Додаткова: 2, 4. 

Тема 2. Методичні особливості навчання каліграфічного письма. 

Методи навчання каліграфії. Основні вимоги до каліграфічного письма в 

сучасній початковій школі. Основні технічні характеристики форм рукописних 

букв українського алфавіту для використання в навчальних закладах України. 

Основні поняття: методи навчання письма, лінійний, тактовий, генетичний, 

аналітико-синтетичний, копіювальний. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 1, 2, 3. 

Додаткова: 2, 3, 4. 

Тема 3. Вироблення навичок каліграфічного письма в добукварний період 

навчання грамоти. Ознаки правильного каліграфічного письма. Аналіз структури 

основних елементів малих і великих букв. Вправи на координацію рук дитини під 

час письма. Підготовчі вправи з письма. 

Аналіз структури рядкової літери: основні та додаткові елементи. Вправи на 

координацію руки дитини. Письмо рядкових літер. 

Основні поняття: письмо, навчання письма, навички письма, правила 

письма, труднощі письма, підготовчі вправи з письма. 

Рекомендовані джерела 



 

 

 

Основна : 1, 2, 3. 

Додаткова: 2.  

Тема 6. Методика письма букв 1 - 2 групи. Вимоги до ведення та перевірки 

зошитів з письма. 

Методика написання букв 1, 2 групи: основні елементи. Аналіз наочно-

дидактичного матеріалу. Вимоги до ведення та перевірки зошитів з письма 

Основні поняття: рукописні букви, основні елементи букв, написання 

малих і великих букв. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 2, 5. 

Додаткова: 2, 4, 5. 

Тема 7. Методика письма букв 3 - 4 групи. Роботи вчителя біля класної 

дошки. Написання складів, слів. 

Методика написання букв 3, 4 групи: основні елементи. Роботи вчителя біля 

класної дошки. Написання складів, слів. 

Основні поняття: рукописні букви, складові елементи букв, написання 

малих і великих букв, типи з’єднань букв. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 2, 5. 

Додаткова: 2, 4, 5. 

Тема 8. Методика письма букв 5 - 6 групи. Написання слів і речень. 

Методика написання букв 5, 6 групи: основні елементи. 

Основні поняття: рукописні букви, складові елементи букв, написання 

малих і великих букв, типи з’єднань букв, написання слів і речень. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 2, 5. 

Додаткова: 2, 4, 5. 

Тема 10. Методика письма букв 7 - 8 групи. Списування тексту.  



 

 

 

Методика написання букв 7, 8 групи: основні елементи. Списування: обсяг 

тексту для списування, методика проведення, критерії оцінювання. Культура 

оформлення письмових робіт: програмні вимоги. 

Основні поняття: рукописні букви, складові елементи букв, написання 

малих і великих букв, вимоги до списування тексту. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 2, 5. 

Додаткова: 2, 4, 5. 

Тема 12. Порівняльний аналіз навчального змісту зошитів із друкованою 

основою. 

Аналіз зошитів з друкованою основою (авт. М. С. Вашуленко, 

М. Д. Захарійчук) і (авт. М. І. Чабайовська). 

Основні поняття: зошит із друкованою основою, інваріативність, 

порівняльний аналіз. 

Рекомендовані джерела 

Основна : 1. 

Додаткова: 1, 7, 8. 

 

Змістовий модуль 2. Методичні особливості навчання каліграфічного 

письма в 2 - 4 класах та письма цифр і чисел.  

Тема 1. Особливості навчання письма в зошиті з однією рядковою лінією. 

Творче списування.  

Формування навичок письма в зошиті з однією рядковою лінією. Техніка 

письма. Культура оформлення письмових робіт. Творче списування.  

Основні поняття: техніка письма, культура оформлення письмових робіт. 

Рекомендовані джерела 

Основна: 2, 5. 

Додаткова: 2, 3. 

Тема 4. Вправи для письма цифр і чисел. Письмо чисел, прикладів, задач. 



 

 

 

Розробка вправ для письма цифр. Орієнтація в друкованій основі зошита в 

клітинку. Письмо прикладів і задач, правильне їх оформлення. 

Основні поняття: елементи цифр, орієнтування в клітинці. 

Рекомендовані джерела 

Основна: 2, 5. 

Додаткова: 2, 4, 5. 

Тема 5. Методика проведення каліграфічної хвилинки. 

Ознайомлення з методикою проведення каліграфічних хвилинок. Підбір 

прикладів проведення вправ для розвитку каліграфічного письма. 

Основні поняття: каліграфічна хвилинка, наочність. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

Контроль проходить у таких формах: індивідуальне та фронтальне 

опитування, перевірка «Зошитів з каліграфії», вирішення тестових завдань, 

проведення ділових ситуацій за складеними конспектами (фрагментами) уроків 

письма у початковій школі, опрацювання додаткових джерел інформації, 

обговорення публікацій педагогічних журналів і газет із проблем методики 

навчання каліграфічного письма, презентація передового педагогічного досвіду 

вчителів-класоводів, рецензування навчально-методичних посібників: 

«Прописи», «Зошити для письма та розвитку мовлення» та ін., здійснення 

аналізів відвіданих уроків письма у 1 класі та української мови у 2 - 4 класах 

(хвилинки каліграфії), добір ігрового матеріалу для таких уроків, оцінювання 

виготовленої наочності до уроків письма у 1 класі та української мови у 2 - 4 

класах. 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів. 

 

Вид діяльності студента 
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1. Відвідування лекцій 1 2 2   

2. Відвідування практичних занять 1 6 6 3 3 

3. Робота на практичному занятті 10 6 60 3 30 



 

 

 

4. Виконання завдань для 

самостійної роботи 5 3 15 2 10 

5. Виконання модульної контрольної 

роботи 25   1 25 

Разом   83  68 

Максимальна кількість балів 151 

Розрахунок коефіцієнта 1,51 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 
Змістовий модуль 1. Вироблення каліграфічних навичок письма у першокласників 
Тема 4. План-конспект з письма в добукварний період навчання грамоти, з 

використанням технології «Щоденні 5» (4 год.) 

Розробити план-конспект з письма в добукварний період навчання грамоти, 

з використанням технології «Щоденні 5» (письмо для себе, щоденник вражень). 

Тема 5. Зразків наочності до уроків письма в підготовчий період навчання 

грамоти (2 год.) 

Виготовити зразки наочності до уроків письма в підготовчий період 

навчання грамоти (опорні схеми, тренажери для розвитку дрібної моторики). 

Тема 9. Написання плану-конспекту уроку письма в букварний період 

навчання грамоти (2 год.) 

Розробити план-конспект з письма в добукварний період навчання грамоти, 

використовуючи зошити з друкованою основою. 

Тема 11. Вправи до уроків письма в букварний період навчання грамоти, 

включаючи алгоритм подачі рядкової літери (2 год.) 

Підібрати вправи до уроків письма в букварний період навчання грамоти, 

включаючи алгоритм подачі рядкової літери груп 1 - 8. 
Змістовий модуль 2. Методичні особливості навчання каліграфічного письма в 2 - 4 

класах та письма цифр і чисел 
Тема 2. Конспект уроку з письма в післябукварний період навчання грамоти 

(4 год.) 

Підготувати конспект уроку з письма в післябукварний період навчання 

грамоти, підібравши каліграфічні хвилинки. 

Тема 3. Написання вправ-розчерків в 2 - 4 класах. Особливості формування 

навичок письма ліворуких дітей. Вправи для формування навичок письма 

ліворуких дітей (4 год.) 

Тема 5. Вправи для письма цифр і чисел. Письмо чисел, прикладів, задач. 

Використання технології «Щоденні 3» (3 год.) 

Наведіть приклади вправ для письма цифр і чисел, прикладів, задач, 

використовуючи технології «Щоденні 3». 

 

Критерії оцінки результатів самостійної роботи 
У процесі виконання самостійної роботи викладач оцінює: 

 рівень засвоєння студентом навчального матеріалу, винесеного на 

самостійне опрацювання; 



 

 

 

 вміння використовувати теоретичні знання при виконанні практичних 

задач; 

 обґрунтованість та логічність викладення самостійно вивченого матеріалу; 

 повноту розкриття теми дослідження; 

 оформлення матеріалів згідно з висунутими вимогами; 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 творчий підхід у виконанні завдань;   

Максимальна кількість балів за виконану роботу – 5. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю 

Максимальна 

кількість 

балів - 25 

Критерії оцінювання 

 

25 - 20 
Завдання виконані якісно (90% - 100% виконання усіх розділів модульної 

(контрольної) роботи). 

19 - 15 
Завдання виконані якісно з достатньо високим рівнем правильних відповідей 

(89% - 75% виконання усіх розділів модульної (контрольної) роботи). 

14 - 10 
Завдання виконані якісно з середнім показником правильних відповідей (74% - 

50% виконання всіх розділів модульної (контрольної) роботи). 

9 - 0 
Завдання не виконано (виконання 49% усіх розділів модульної (контрольної) 

роботи). 

Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу модуля у вигляді тестових завдань та практичної 

частини.  

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 

контрольну роботу. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю: залік. 

Виставляється за результатами виконання практичних завдань та модульного 

контролю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90–100 Відмінно 

В 82–89 Дуже добре 

С 75–81 Добре 

D 69–74 Задовільно 

Е  60–68 Достатньо 

FX 35–59 Незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1–34 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу 

 



7. Навчально-методична карта дисципліни «Каліграфія (графіка письма)» 

Разом 45 години, з них:  лекції – 4 год, практичні заняття – 18 год,  

самостійна робота – 21 год., модульний контроль – 2 год. 

 
Тиждень  

Модулі Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 2. 

Назва 

модуля 
Вироблення каліграфічних навичок письма у 

першокласників 

Методичні особливості 

навчання каліграфічного 

письма в 2 - 4 класах та 

письма цифр і чисел 

Лекції 1 2    

Дати      

Теми 

 лекцій 

Засади 

методики 

навчання 

каліграфії 

письма 

Методичні 

особливості 

навчання 

каліграфічного 

письма 

   

Теми 

 практичних 

занять 

 

Вироблення 

навичок 

каліграфічного 

письма в 

добукварний 

період 

навчання 

грамоти. 

Методика письма 

букв 1 - 2 групи. 

Вимоги до 

ведення та 

перевірки 

зошитів з письма. 

Методика 

письма букв 3 - 

4 групи. Роботи 

вчителя біля 

класної дошки. 

Написання 

складів, слів. 

Особливості 

навчання 

письма в 

зошиті з 

однією 

рядковою 

лінією. 

Творче 

списування. 

Вправи для 

письма цифр і 

чисел. 

 

Теми 

 практичних 

занять 

 

Методика 

письма букв 5 - 

6 групи. 

Написання слів 

і речень. 

 

Методика письма 

букв 7 - 8 груп. 

Списування 

тексту. 

 

Особливості 

навчання 

письма 

молодших 

школярів в 

післябукварний 

період 

навчання 

грамоти. 

Списування 

тексту. 

Методика 

проведення 

каліграфічної 

хвилинки. 

 

 

Самостійна 

робота  

П. 6.2 П.6.2  

Види 

поточного 

контролю 

 Модульна контрольна робота   

 

Підсумковий 

контроль 

Залік 
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