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Адреса викладання 

курсу 

вул. Туган – Барановського, 7 

 

Циклова комісія за 

якою закріплена 

дисципліна 

викладачів фахових дисциплін початкової освіти 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 013 Початкова освіта 

 

Викладач курсу  Михайлишин Романа Іванівна 

Контактна 

інформація 

викладачів 

metodcabinet.roma@gmai.com 

romana.mychaylyshyn@lnu.edu.ua 

Консультації по 

курсу 

відбуваються 

У день викладання курсу відповідно до розкладу (вул. вул. Туган – 

Барановського, 7, каб.58). 

Також проводяться онлайн консультації на платформі Microsoft Teams. 

Для погодження часу онлайн консультацій слід писати на  електронну 

пошту викладача. 

Сторінка курсу https://pedcollege.lnu.edu.ua/course/kalihrafiya-hrafika-pysma 

Інформація про 

курс 

Нормативна навчальна дисципліна вивчається студентами І-го курсу 

спеціальності 013 Початкова освіта впродовж другого  семестру в 

обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 
 

Коротка анотація 

курсу 

 

Навчальну нормативну дисципліну розроблено таким чином, щоб 

ознайомити здобувачів з основами навчання каліграфічного письма 

молодших школярів; методами і прийомами навчання каліграфічного 

письма в початковій школі; формуванням каліграфічних навичок у 

початковій школі; методикою проведення каліграфічних хвилинок. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни є:  ознайомити з історією 

розвитку і становлення письма; формування знань  щодо вимог і 

оцінюванняякості каліграфічного письма; оволодіння методикою 

каліграфічних хвилинок; вироблення каліграфічного почерку в 

майбутніх педагогів і методики  вироблення каліграфічного письма в 

молодших шкоолярів. 

Для досягнення мети визначаються такі цілі: 

 вивчити та проаналізувати літературу з питань формування 

каліграфічних навичок; 

 виявляти умови, що впливають на становлення почерку; 

 виокреслити найбільш ефективні методи і прийоми формування 

каліграфічних навичок письма; 

 оволодіння нормами письма, вимогами до техніки написання; 

 навчити  знаходити графічні  помилки та усувати їх. 
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Література для 

вивчення 

дисципліни 

Основна 

1. Зілінська Н. Г. Каліграфічні хвилинки як форма удосконалення 

графічних навичок письма: навч.-метод. посіб. Самбір, 2014. 136 с. 

2. Методика навчання каліграфічного письмав в початковій школі: 

навч.посіб. /Упоряд. .О.Янко. Чернігів: НУЧК імені Т.Г.Шевченка, 

2021. 92 с. 

3. Палійчук О.М. Методика навчання каліграфічного письма: 

навч.посіб. Видав. 2-ге.  Чернівці: Букрек, 2015.  344с. 

4. Паршук С.М. Методика навчання каліграфії: навч.метод.посіб. 

Миколаїв : СПД Румянцева, 2017. 124 с. 

5. Чабайовська М.І. Єдині зразки каліграфічного письма букв 

українського алфавіту та цифр: навч.–метод. посібник. Тернопіль: 

Мальва- ОСО, 2021. 116 с. 

6. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії  в ІІ частинах. Частина 1. 

Тернопіль: Мальва-ОСО, 2021. 56 с. 

7. Чабайовська М.І. Зошит з каліграфії  в ІІ частинах. Частина І1. 

Тернопіль: Мальва- ОСО, 2021. 88 с. 

Додаткова 

1. Зілінська Н. Г. Каліграфічні хвилинки як форма удосконалення 

графічних навичок письма: навч.-метод. посіб. Самбір, 2014. 136 с. 

2.  Зілінська Н.Г., Зілінський Т.В. Методика роботи з чистописання у 

початковій школі: навч.метод. посіб.  Дрогобич: Видавнича фірма 

«Відродження», 2012. 60 с. 

3. Іванова Г.Ж. Каліграфічні хвилинки. 2 клас. Харків: Видавнича 

група  «Основа», 2011. 48 с. 

4. Кравчука Н.М. Каліграфія  1 клас: методичний посіб. Рівне, 2018. 

130 с. 

5. Наумчук В.І., Наумчук М.М. Навчаємо писати літери: навч.-

метод.посіб.для вчителів початкових класів, вихователів дитячих 

садків, студентів педагогічних закладів.  Тернопіль: Астон, 2012.  

196 с. 

6. Трунова В.А. Трунова В.А., Боднар Н.М. Каліграфія: програма та 

методичні рекомендації. Харків - Ізмаїл. ФОП Шейнина О.В., 2011. 

80 с. 

Інформаційні ресурси 
 

http://kaligrafiya.blogspot.com 

http://www.yrok.net.ua/load/naochni_posibniki_stendi_shabloni/naochni_ 

posibniki/zrazki_kaligrafiji_liter/190-1-0-2471 

https://play.google.com/store/apps/details?id=murid.B1 CalligraphyIdeas 

&hl  =uk 

http://www.twirpx.com/file/1538857/ 
 

Тривалість курсу  ІІ семестр, 60 годин, 2 кредити. 

Обсяг курсу  34 авдиторних години, з них: 34 години практичних та 26 годин 

самостійної роботи. 
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Очікувані 

результати 

навчання 

 У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 завдання каліграфічного письма та програмні вимоги до нього; 

 гігієнічні вимоги під час письма; 

 фізіологічні особливості молодших школярів до набуття графічними   

навичками; 

 норми письма, вимоги до техніки написання; 

 методи та прийоми формування каліграфічних навичок письма; 

 методику написання літер і цифр; 

 підготовчі вправи до письма в системі уроків навчання письма; 

 специфіку навчання письма лівші; 

 методику проведення каліграфічних хвилинок. 

вміти: 

 володіти методами і прийомами каліграфічного письма; 
 складати конспекти уроків з письма; 
 чітко, правильно й послідовно коментувати написання елементів; 
 застосовувати наочні і технічні засоби навчання під час уроків 

письма; 
 володіти каліграфічним письмом у зошиті і на класній дошці; 
 володіти методикою проведення каліграфічних хвилинок; 
 правильно користуватися письмовим приладдям; 
 знаходити графічні помилки та усувати їх. 
    Студенти набудуть компетентності: 

Загальні: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

Спеціальні: 

СК 1.Здатність до застосування системи психолого-педагогічних знань 

і умінь, що є базовими для реалізації змісту освітніх галузей 

Державного стандарту початкової освіти. 

СК 3. Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційно-

комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі. 

СК 4. Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових 

документів, що регламентують організацію освітнього процесу в 

початковій школі. 

СК 6. Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики 

учня. 

СК 7. Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання 

відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з 

урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та 

індивідуальних особливостей учнів. 

 



Програмні 

результати 

навчання 

РН 2. Дотримуватися нормативно-правових документів, що 

регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі. 

РН 6. Використовувати в освітньому процесі методики та систему 

теоретичних знань з освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом початкової освіти. 

РН 7. Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати 

контроль і оцінювання учнів початкової школи. 

РН  10. Взаємодіяти з колегами, профільними фахівцями та іншими 

учасниками освітнього процесу початкової школи 

РН 15. Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної 

діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога 

початкової освіти. 

Ключові слова  Каліграфія, графіка письма, чистописання, краснописання, каліграфічні 

навички, корекція графічних умінь, методи каліграфічного письма, 

каліграфічні хвилинки. 

Формат курсу  

 

Очний (денний). 

Проведення консультацій для кращого розуміння тем. 

Теми  Подано у таблиці. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік у кінці ІІ семестру. 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з сучасної 

української мови з основами культури, методики навчання української 

мови, педагогічної практики. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Презентації, практичні вправи, індивідуально-практичні  завдання. 

 

Необхідне 

обладнання 

Персональний комп’ютер, проєктор, зошити з  каліграфії, дошка, 

крейда.  

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

      Оцінювання знань проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються за: практичні заняття ( 15х5) – максимальна кількість 

75; контрольні заміри ( 2 модульні контроольні роботи по 5 балів)  – 

максимальна кількість балів – 10; індивідуально-практичне завдання – 

15 балів. Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 
 

Питання до заліку 

 

1. Історія виникнення та розвитку письма. 

2. Розвиток писемності на українських землях. 

3. Еволюція знарядь письма. 

4. Каліграфія як мистецтво. 

5. Письмо як вид мовленнєвої діяльності. 

6. Методи та прийоми формування каліграфічних навичок письма. 

7. Засоби навчання письма. 

8. Умови навчання каліграфічного письма. 

9. Поза під час письма. 

10. уміння тримати ручку. 



11.  Положення зошита. 

12.  Робота вчителя і учнів біля класної дошки. 

13.  Процес навчання письма молодших школярів. 

14.  Особливості формування каліграфічних навичок у першокласників. 

15.  Специфіка навчання письма лівші. 

16.  Графо-моторна підготовка учнів у добукварний період. 

17.  Формування навичок письма у добукварний період навчання 

грамоти. 

18.  Групи малих і великих букв українського алфавіту. Послідовність їх 

написання. 

19.  Письмо основних з’єднань букв. Методика їх вивчення на уроках 

письма. 

20.  Післябукварний період з письма. 

21.  Методика навчання каліграфічного письма цифр. 

22.  Каліграфічна хвилинка. Методика її проведення на уроках у 

початковій школі. 

23.  Графічні помилки у письмі молодших школярів та їх подолання. 

24.  Удосконалення навичок каліграфічного письма в учнів 2-4 класів на 

уроках української мови. 

25.  Порядок ведення, перевірки зошитів і оцінювання сформованості в 

учнів початкових класів графічних навичок, техніки письма, 

культури оформлення письмових робіт. 

Опитування  Анкету з метою оцінювання якості курсу буде подано після вивченняґ 

курсу. 

 
 

Схема курсу 

Тиждень Тема занять Форма діяльності та 

обсяг годин 

Термін 

виконан-

ня 

Модуль І. Основи навчання каліграфічного письма молодших школярів 

1. Тема 1. Теоретичні питання методики 

навчання каліграфії. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

2. Тема 2.  Методика навчання 

каліграфічного письма в початковій 

школі. 
 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

3. Тема 3. Процес навчання письма 

молодших школярів. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

4. Тема 4.Методи і  прийоми навчання 

письма. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

5. Тема 5. Групи букв. Основні 

елементи малих і великих букв. 

Практичне заняття – 2 год.  



6. Тема 6. Написання малих і великих 

букв першої та другої груп, складів з 

ними. 

Практичне заняття – 2 год.  

7. Тема 7. Написання малих і великих 

букв третьої та четвертої груп, 

складів з ними. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

8. Тема 8. Написання малих і великих 

букв п’ятої та шостої груп, складів з 

ними. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

9. Тема 9. Написання малих і великих 

букв сьомої та восьмої груп. Письмо 

під диктування. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

10. Тема 10. Написання арабських цифр. 

Тренувальне письмо слів і речень з 

вивченими буквами. 
 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

11. Тема 11. Диктант. Контроль знань 

модулем 1. 

Практичне заняття – 2 год.  

Модуль № 2. 

 Формування каліграфічних навичок у початковій школі 

12. Тема 12. Графомоторна підготовка 

учнів у добукварний період. 

Підготовчі вправи з письма. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

13. Тема 13. Формування навичок письма 

у буквенний період навчання грамоти. 

Практичне заняття – 2 год., 

самостійна робота – 2 год. 

 

14. Тема 14. Післябуквенний період з 

письма. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

15. Тема 15.  Методика проведення 

каліграфічних хвилинок. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

16. Тема 16. Графічні помилки у письмі 

молодших школярів. 

Практичне заняття – 2 год, 

самостійна робота – 2 год. 

 

17. Тема 17. Підсумкове  заняття. 

Контроль знань за модулем 2. 

Практичне заняття – 2 год,.  

  


