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Пояснювальна записка
Положення про навчальну програму навчальної дисципліни розроблено
відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту», стандартів
фахової передвищої освіти, Положення про організацію освітнього процесу в
Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені
В.О. Сухомлинського (надалі – Педколедж). Воно регулює питання розробки
змісту та затвердження навчальних програм навчальних дисциплін.
Підготовлено робочою групою у складі:
Голова групи – Літта МАКСІМОВА, заступник директора з навчальної
роботи.
Члени групи:
1. Оксана НОВІКОВА, голова циклової комісії гуманітарних дисциплін
та іноземних мов.
2. Віктор КОСЕНКО, завідувач навчально-методичного кабінету.
3. Світлана ГРИШАНІНА, голова циклової комісії фізикоматематичних дисциплін.
4. Калюжна ВЕРОНІКА, голова студентського самоврядування.
Положення діє в порядку внутрішнього користування.
Загальний обсяг Положення – 12 сторінок.
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Навчальна програма навчальної дисципліни є нормативним
документом, що розробляється для кожної навчальної дисципліни (освітнього
компонента) на основі освітньо-професійної програми (навчальної програми
дисципліни загальноосвітньої підготовки). Для всіх форм навчання
розробляється єдина навчальна програма за визначеною структурою.
1.2. Навчальна програма навчальної дисципліни за своїм змістом є
документом, що визначає загальні та спеціальні компетентності, якими має
оволодіти здобувач фахової передвищої освіти, відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки майбутнього фахівця.
1.3. Навчальні програми, які складає педагогічний коледж самостійно,
затверджуються за такою процедурою: розглядаються та схвалюються на
засіданні циклових комісій, погоджуються на методичній раді коледжу,
затверджуються на педагогічній раді.
1.4. На основі навчальної програми навчальної дисципліни
розробляються робочі програми, матеріали навчально-методичного
забезпечення, що гарантують успішне оволодіння здобувачами фахової
передвищої освіти програмового матеріалу.
ІІ. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Робоча програма навчальної дисципліни складається з:
- титульної сторінки (Додаток №1);
- сторінки погодження (Додаток №2);
- змісту навчальної дисципліни.
2.2. Зміст навчальної програми навчальної дисципліни складається
з таких розділів:
1. Пояснювальна записка (Додаток №3).
2. Мета, завдання навчальної дисципліни, компетентності та заплановані
результати навчання (Додаток №4).
3. Зміст навчальної дисципліни.
4. Список рекомендованих джерел (література та інформаційні ресурси)
(Додаток №5).
2.3. Розкриття змісту розділів навчальної програми навчальної
дисципліни
І. Пояснювальна записка – повинна містити невеликий вступ;
інформацію про нормативні документи (Закони України, Стандарти,
Програми розвитку, підручники тощо), на основі яких укладено робочу
навчальну програму; загальний обсяг сторінок програми (Додаток №3).
ІІ. Мета, завдання навчальної дисципліни, компетентності та
заплановані результати навчання – розділ повинен містити визначені мету,
завдання, предмет навчальної дисципліни, передумови її вивчення, знання і
вміння, якими повинні оволодіти здобувачі фахової передвищої освіти згідно
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з вимогами освітньо-професійної програми; міждисциплінарні зв’язки;
перелік і сутність сформованих компетентностей і результатів навчання
(Додаток №4).
ІІІ. Зміст навчальної дисципліни – розділ містить теми навчальної
дисципліни та їх зміст.
ІV. Список рекомендованих джерел (література та інформаційні
ресурси) - список рекомендованих джерел подається в алфавітному порядку,
включаючи як літературу з навчальної дисципліни, так і інформаційні ресурси.
Усі рекомендовані джерела та інформаційні ресурси мають бути виключно
написані (або перекладені) українською мовою.
Оформлення списку використаних джерел має відповідати
Національному стандарту України щодо бібліографічного опису, електронні
ресурси повинні містити автора підручника (статті, монографії тощо), назву
джерела та URL- адресу (Додаток №5).
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Додаток №1
Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Кіровоградської обласної військової адміністрації
Олександрійський педагогічний фаховий коледж
імені В.О. Сухомлинського

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням педагогічної ради
Протокол від __ серпня 20__ року №__

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
«МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ І
НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ»
(назва навчальної дисципліни)

ОК 16. за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта»
Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 012 Дошкільна освіта

202_-202_ навчальний рік
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Додаток №2
УКЛАДАЧ Оксана НОВІКОВА, викладач гуманітарних дисциплін, викладач
вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист Олександрійського
педагогічного фахового коледжу імені В.О. Сухомлинського

СХВАЛЕНО
на засіданні циклової комісії викладачів гуманітарних дисциплін та
іноземних мов
Протокол від __ серпня 20__ року № __
Голова циклової комісії _______Оксана НОВІКОВА
ПОГОДЖЕНО
на засіданні методичної ради
Протокол від __ серпня 202__ року № __
Голова методичної ради _______ Літта МАКСІМОВА
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Додаток №3
І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма освітнього компоненту «Методика розвитку
мовлення і навчання елементів грамоти» є нормативним документом, що
визначає зміст навчальної дисципліни, компетентності та результати
навчання, які вона формує.
Навчальну програму з навчальної дисципліни «Методика розвитку
мовлення і навчання елементів грамоти» укладено на основі Стандарту
фахової передвищої освіти зі спеціальності 012 Дошкільна освіта галузі знань
01 Освіта/Педагогіка освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший
бакалавр», Базового компоненту дошкільної освіти, Програм розвитку дітей
дошкільного віку, підручників:1) Богуш A.M., Гавриш Н.В. Дошкільна
лінгводидактика. Підручник для ВНЗ. К.: Вища школа, 2011;
2)
Богуш А., Гавриш Н, Котик Т. Методика організації художньо-мовленнєвої
діяльності дітей у дошкільних навчальних закладах. Підручник для студентів
вищих навчальних закладів факультетів дошкільної освіти. К.: Видавничий
дім «Слово», 2006.
Загальний обсяг програми ______ сторінок.
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Додаток №4
ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА
РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ І НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГРАМОТИ»,
КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Мета навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і навчання
елементів грамоти»: ……. .
Завдання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і
навчання елементів грамоти»:……… .
Предметом навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і
навчання елементів грамоти» є: ………… .
Передумовою вивчення навчальної дисципліни «Методика розвитку
мовлення і навчання елементів грамоти» є засвоєння базових знань із
дисциплін загальноосвітньої підготовки.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі освіти
повинні:
- знати: … ;
- уміти: … .
Міждисциплінарні зв’язки: …. .
Програмою навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і
навчання елементів грамоти» передбачено проведення лекцій, семінарських,
практичних, лабораторних занять із тем курсу, а також виконання курсової
роботи, складання семестрового екзамену.
Перелік і сутність сформованих компетентностей
і результатів навчання:
Назва
компетентностей/результатів
навчання
Інтегральна компетентність (ІК)
Загальні компетентності (ЗК)
Спеціальні компетентності (СК)
Результати навчання (РН)

Сутність сформованих
компетентностей/результатів навчання
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Додаток №5
ІV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися
зазначених форм запису
Джерела
інформації
Книги
Одного автора

Приклади бібліографічного опису
Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. — 2-е
вид., стер. — К. : Знання, 2011. — 486 с. : іл., табл. - (Вища освіта XXI століття).
Власова, О. І. Педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І.
Власова; голов. ред. В. М. Куценко. — К. : Либідь, 2005. — 398 с.: іл., табл.
Перерва, В. С. Графи Браницькі: підприємці та меценати / В. С. Перерва; Білоцерків. ін-т
економіки та упр. вищ. навч. закл. ”Відкр. міжнар. ун-т розв. людини ”Україна”. — Біла
Церква : Пшонківський О. В., 2010. — 269 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 210–224.

Двох авторів Алєксєєва, І. В. Гіперактивні діти: корекція поведінки / І. Алєксєєва, М. Калмикова ;
[редкол.: Т. Шаповал та ін.]. — К. : Шк. світ, 2011. — 91 с. : іл., табл. — (Бібліотека
”Шкільного світу”).
Ружицький, В. А. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя образотворчого
мистецтва: метод. рек. для студ. спеціальності «Образотворче мистечтво» та вчителів
загальноосвіт. навч. закл. різного типу: навч. – метод. посіб. / В. А. Ружицький, О. Т.
Шульга. — Біла Церква : КОІПОПК, 2010. — 92 с.
Трьох авторів Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В.
Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук . — 2-е вид. — К. : Каравела, 2007. —
399 с. : табл. — (Вища освіта в Україні).
Омеляненко, В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації : практикум / В. Л. Омеляненко, А. І.
Кузьмінський, Л. П. Вовк. — Вид. 2-е, випр. — К. : Знання-Прес, 2006. — 423 с. –
(Навчально-методичний комплекс з педагогіки).
Чотирьох
авторів

Психологія управлінської діяльності лідера : навч.-метод. посіб. : для магістрів ден. та
заоч. форми навчання спец. 8.18010013 ”Педагогіка вищої школи” / [О. Г. Романовський,
В. Є. Михайличенко, Л. М. Грень, А. Є. Книш]; М-во освіти і науки України, Нац. техн.
ун-т ”Харків. політехн. ін-т”. — Харків : НТУ ”ХПІ”, 2016. — 47 с.
Педагогіка в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / [Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков,
Н. І. Зеленкова та ін.]. - К. : Знання, 2006. - 252 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

П’ятьох і Психологія спілкування : навч. посіб. / [Л. О. Савенкова та ін. ; за заг. ред. Савенкової ];
більше авторів М-во освіти і науки України, ДВНЗ ”Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. — Київ :
КНЕУ, 2015. — 309 с.
Педагогіка фізичного виховання: сучасні організаційні технології у загальноосвітньому
навчальному закладі : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Г. Ф.
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Пономарьова, Т. С. Бондар, В. В. Золочевський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та
спорту України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін., Комунал. закл. ”Харк.
гуманіт.-пед. акад.” Харк. облради. — Х. : Бровін О. В., 2013. — 192 с. : іл., табл.
Без автора

Антологія "Україна - Європа" / упорядкув. та вступ ст. О. В. Красовицького ; худож.оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Бібколектор, 2015. - 373 с. - (Українська книга).
Україна неповторна : фотоальбом / авт. вступ. статті М. Попович ; фотограф: Ю.
Бусленко, Б. Вальоніте ; фотографія О. Жарій [та ін.]. - Харків : Фактор-Друк, 2015. - 111
с. - (Українська книга).
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного
регулювання : (1847–1914) : зб. док. і матеріалів / Ін-т історії України НАН України,
Центр. держ. іст. архів України ; упоряд. Геннадій Боряк. — Київ : Кліо, 2015. — 807 с. :
іл. —(Програма ”Українська книга”).

Багатотомний Енциклопедія Сучасної України. Том 4. В-Вог / Національна академія наук України,
документ Наукове товариство ім. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України
; ред.: І. М. Дзюба , А. І. Жуковський , О. М. Романів [та ін.]. - Київ : Поліграфкнига,
2005. - 699 с.
Грушевський М. С. Твори : у 50 томах / М. С. Грушевський ; видавнича рада: Б. Патон ,
Л. Винар, І. Драч [та ін.] ; редкол.: Г. Папакін, І. Гирич, Г. Боряк [та ін.]. - Львів : Світ,
2002 - . Т. 10. Кн. І / упоряд., передмова та коментарі О. Юркова . - 2015. - 552 с. (Історичні студії та розвідки : (1924-1930)).
Перерва, В. С. Церковні школи в Україні (кінець ХVІІІ - поч. ХХ ст.): забутий світ
[Текст]. Т. 1. Загальна частина / В. С. Перерва ; Білоцерківський інститут економіки та
управління, Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2014. - 576 с. : іл. 32 с.
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Томаса Гордона (1918-2002 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / С. Д.
Ісаєва; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. — Суми,
2015. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17-18.
Фазан, В. В. Педагогіка як навчальний предмет у духовних академіях України (40-і
рр. XX – початок XXI століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / В. В. Фазан;
М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. — Полтава,
2014. — 20 с. : табл. — Бібліогр.: с. 18.
Частина Кононко, О. Сильна воля - запорука повноцінного розвитку особистості : організація
книги,
діяльності з формування вольових рис характеру учня / О. Кононко // Учитель
періодичного початкової школи . - 2016. - N 7. - С. 3-6.
видання
Литвинова, С. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи / С. Литвинова
// Сучасна школа України . - 2016. - N 6. - С. 18-23.
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