
Анотація дисципліни 

Культура мови сучасного вчителя 
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першого рівня вищої освіти 
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«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність     014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

                                                   

Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Культура мови сучасного вчителя» є 

підвищення рівня загальної та мовної культури майбутніх вчителів; навчання студентів 

досконалому володінню мовними засобами; формування навичок вести монологічне чи діалогічне 

мовлення, дотримуючись норм сучасної української мови та мовленнєвого етикету; сприяти 

кращому емоційному та літературному осмисленню й розумнію студентами текстового матеріалу; 

розвивати уміння застосовувати елементи техніки мовлення.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Культура мови сучасного вчителя» є 

надання студентам знань про теоретико-практичні засади культури мовлення, норми сучасної 

української мови та принципи її основних комунікативних ознак; формування у студентів 

аналітичного та критичного мислення, мовленнєвої компетенції, що охоплює систему 

мовленнєвих умінь (вести діалог, творити усні й писемні монологічні та діалогічні висловлювання 

різних видів, типів і жанрів); ознайомити студентів з технікою мовлення в єдності її елементів 

необхідної передумови словесної дії і правильно нею користуватися (керувати диханням у процесі 

мовлення, читання, володіти правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, 

орфоепічними нормами вимови); розвивати вміння точно, в логічній послідовності, лаконічно й 

виразно відповідно до умов комунікації висловлювати власні міркування, передавати необхідну 

інформацію, емоційно впливати на аудиторію, підтримувати з нею належний контакт. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК8. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). СК3. Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички 

учнів.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН8 Організовувати освітній процес, враховуючи етичні аспекти. ПРН13 

Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку мовно-комунікативних навичок.  

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – к. пед. н., Дніпровська Т. В. 


