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ВСТУП

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Каліграфія»,  складена
відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки  бакалавра  013
«Початкова освіта».

Предметом вивчення  навчальної  дисципліни  є:   процес  набуття
студентами  умінь  і  навичок  каліграфічного  письма  і  методики  навчання
молодших  школярів  в  оволодінні  графічними  навичками  і  розвитку  в  учнів
каліграфічної грамотності.

Міждисциплінарні  зв'язки: курс  «Каліграфія» тісно  пов’язаний  з  усім
циклом  психолого-педагогічних  дисциплін  (методика  навчання  української
мови в початкових класах, методика навчання математики в початкових класах,
психологія, педагогіка та ін.), філософією освіти, соціологією та педагогічною
практикою в початковій школі.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Основи графічного зображення зображення літер.
Змістовий модуль  2. Основи каліграфічного письма (І етап).
Змістовий модуль 3. Основи каліграфічного письма (ІІ етап).
Змістовий  модуль  4. Урок  як  основна  форма  навчання  каліграфічного

письма.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання  навчальної  дисципліни є:   ознайомлення з  історією
розвитку і  становлення письма,  формування знань щодо вимог і  оцінювання
якості каліграфічного письма, особливостей написання літер залежно від етапу
навчання  письма  (2  етапи  букварного  і  1  етап  післябукварного  періоду),
оволодіння  методикою  каліграфічних  хвилинок  у  2-4  класах,  вироблення
каліграфічного  почерку  в  майбутніх  педагогів  і  методики  вироблення
каліграфічного письма в молодших школярів.
1.  2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Каліграфія» є
опанування:

— критеріями й вимогами до каліграфічного написання літер;
— професійними каліграфічними навичками письма;
— технікою письма крейдою по дошці;
— методикою  поетапного  формування  навичок  письма  в  молодших

школярів;
— нетрадиційними  техніками  письма,  як  допоміжних  до  традиційної

методики;
— методикою проведення каліграфічних хвилинок у 2-4 класах.



1.3.  Відповідно до вимог освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
— історію становлення  і  розвитку  письма,  вимог  щодо  каліграфічного

письма в історичному розвитку;
— гігієнічні вимоги під час письма;
—  фізіологічні  особливості  молодших  школярів  до  набуття  графічних

навичок;
—  зміст,  методи,  прийоми,  принципи,  засоби,  форми,  якими  повинні

володіти вчителі для навчання молодших школярів письма;
— типи уроків навчання письма;
— етапи оволодіння графічними навичками;
— вимоги до каліграфічного письма;
— вимоги щодо списування;
— вимоги до письма педагога;
— елементи літер, їх написання;
— відривне і безвідривне написання слів (відповідно до етапу навчання

письма);
— підготовчі вправи до письма в системі уроків навчання письма;
— особливості письма «під такт».
вміти:
— каліграфічно писати крейдою по дошці, у зошиті, «за руку» з учнем;
—  володіти  методами  і  прийомами  щодо  оволодіння  графічними

навичками молодшими школярами;
— визначати мету і завдання уроків письма;
— складати конспекти уроків з письма;
— володіти методикою проведення каліграфічних хвилинок у 2-4 класах.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів

ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий  модуль  1. Основи  графічного  зображення  зображення
літер.

Тема 1. Історія становлення каліграфічного письма.
Виникнення письма. Письмо як вид мовленнєвої діяльності. Знакова система. Стандарти

графічного зображення літер в розвитку українського письма. Зошити для письма, їхні види.

Тема 2. Умови навчання каліграфічного письма. Поза під час письма. Уміння
тримати ручку. Положення зошита. Зошити для письма, їхні види.

Тема 3.   Методика роботи з письма в добукварний період. 
Методика ознайомлення учнів з письмовим приладдям,  умовними позначками зошита

(робочий рядок, верхня, нижня, міжрядкова, похила лінії), правилами сидіння за партою під



час письма. Підготовчі вправи до письма. Гігієнічні вимоги під час письма.
Тема 4. Вимоги до каліграфічного письма і ведення учнівських зошитів.
Критерії  до  каліграфічного  письма.  Розліновка  сітки  зошита  відповідно  до  етапу

навчання. Вимоги до ведення учнівських зошитів. Вимоги до перевірки учнівських зошитів.
Тема 5. Види робіт з письма у букварний період.
Підготовчі вправи. Вправи на вироблення ритмічного письма. Списування, його види. 

Писання літер, складів слів з пам’яті. Вправи на перевірку виконаних записів.
Змістовий модуль  2. Основи каліграфічного письма (І етап).
Тема 6. Письмо малих букв а, у, малої  і великої букви о О.

Аналіз  складових  елементів  малої  букви  а.  Письмо  малої  букви  а.  Аналіз  складових
елементів  малої  букви  у.  Письмо малої букви  у.  Порівняння малих букв  «о – а».  Письмо
малої і великої букви о О.

Тема 7. Письмо малих літер и, м, і, великої літери І.
Аналіз складових елементів малої букви  и. Порівняння малих букв  и –  у. Письмо малої

букви  и.   Поелементний  аналіз  малої  букви  м.  Письмо  малої  букви  м.  Письмо  прямих,
обернених  складів  з  малою буквою  м.  Письмо малої  і  великої  букв  і  І.  Письмо прямих,
обернених складів з малою буквою і.

Тема 8. Письмо малих літер н, л, в, великої літери Л.
Аналіз  складових  елементів  малої  букви  н.  Письмо  малої  букви  н.  Аналіз  складових

елементів малої букви л. Зіставлення форми малих букв м і л. Письмо малої букви л, складів
і слів з буквою  л. Аналіз складових елементів великої букви  Л.  Письмо великої букви  Л.
Аналіз складових елементів малої букви в. Письмо малої букви в. Письмо закритої і відкритої
букви в, прямих, обернених складів з малою буквою в.

Тема 9. Письмо малих літер с, к, великих літер С, А.
Письмо малої букви с . Письмо слів, складів і речень з буквою с. Письмо великої букв С.

Письмо слів,  складів  і  речень  з  буквою  С.  Аналіз  складових  елементів  великої  букви  А.
Порівняння великої букви А з  Л. Письмо великої букви А. Письмо складів і слів з великою
буквою А. Аналіз складових елементів малої букви к. Письмо малої букви к. Верхнє, середнє,
нижнє поєднання літери к з іншими буквами у словах. 

Тема 10. Письмо малих літер р, п, великих літер М, П.
Аналіз  складових елементів  великої  букви  М.  Порівняння великої  букви  М з Л  та А.

Письмо  великої  букви  М.  Письмо  складів,  слів  і  речень  з  великою  буквою  М.  Аналіз
складових елементів малої букви  р. Письмо малої букви  р. Письмо складів, слів і речень з
буквою р. Аналіз складових елементів малої букви п. Порівняння букв  п і р. Письмо малої
букви  п. Письмо складів і  слів з буквою  п.  Аналіз складових елементів великої букви  П.
Письмо великої букви П. Письмо слів і речення з буквою П.

Тема 11.  Аналіз конспекту уроку з письма.
Типи уроків письма. Мета і структура уроків. Види вправ і завдань на уроках письма.

Аналіз конспекту уроку на вивчення нової літери.
Тема 12. Складання конспекту уроку з письма.
Типи уроків письма. Мета і структура уроків. Види вправ і завдань на уроках письма.

Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери.

Тема 13. Складання конспекту уроку з письма.
Типи уроків письма. Мета і структура уроків. Види вправ і завдань на уроках письма.

Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери.

Тема 14.  Складання конспекту уроку з письма  і проведення фрагменту
уроку.



Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери. Моделювання ситуації
уроку письма (фрагмент з вивчення нової літери).

Тема 15. Складання конспекту уроку з письма  і проведення фрагменту
уроку.

Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери. Моделювання ситуації
уроку письма (фрагмент з вивчення нової літери).

Змістовий модуль 3. Основи каліграфічного письма (ІІ етап).
Тема 16. Письмо малих літер т, е, великих літер Н, Т.

Аналіз складових елементів великої букви  Н. Письмо великої букви  Н.  Письмо складів,
слів, речення з великою буквою Н. Аналіз складових елементів малої букви  т. Порівняння
малих букв  т,  п і р.  Письмо малої  букви  т.  Письмо складів  і  слів  з  літерою  т.  Аналіз
складових елементів великої букви Т. Порівняння великих букв Т і П. Письмо великої букви
Т. Ознайомлення з письмом знака оклику. Письмо слів і речень з буквою  Т.  Письмо малої
букви е. Письмо слів і речення з буквою е. 

Тема 17. Письмо малих літер д, з, великих літер Е, У, З.
Аналіз складових елементів великої букви  Е. Письмо великої букви  Е.  Письмо складів,

слів і речення з великою Е. Аналіз складових елементів малої букви д. Письмо малої букви д.
Письмо букви  в  складах  і  словах.  Аналіз  складових  елементів  великої  букви  У.  Письмо
великої букви У. Письмо букви в складах. Аналіз складових елементів малої букви з. Письмо
малої букви з. Письмо складів і слів з буквою з. Аналіз складових елементів великої букви З.
Порівняння форми великих букв  З і  Е. Письмо великої букви  З. Письмо букви в складах і
реченні.

Тема 18. Письмо малих літер ь, б, г, великої літери Б.
Письмо букви ь окремо та у поєднанні з іншими буквами. Письмо слів з буквою ь. Письмо

речення зі  словами,  в яких є  ь. Аналіз  складових елементів  малої букви  б.  Письмо малої
букви  б.  Письмо слів  з  буквою  б.  Аналіз  складових  елементів  великої  букви  Б.  Письмо
великої букви  Б.  Письмо слів, речень з буквою  Б.  Письмо малої букви  г. Письмо букви в
складах, словах і реченні. 

Тема 19. Письмо малої літери ґ, великих літер Г, Ґ.
Аналіз  складових елементів  великої  букви  Г.  Письмо великої  букви  Г.  Письмо слів  та

речення з великою буквою Г. Аналіз складових елементів малої букви ґ. Письмо малої букви
ґ, складів і слів з нею. Аналіз складових елементів великої букви Ґ. Порівняння великої  Ґ з
великими  Л,  М.  Письмо великої  букви  Ґ.  Письмо складів,  слів,  речень.  Порівняння форм
букв.

Тема 20. Письмо малих літер ч, й, великих літер Ч, Й, И.
Аналіз складових елементів малої букви ч. Письмо малої букви ч. Письмо слів, речення з

малою буквою  ч.  Поелементний аналіз  великої  букви  Ч. Зіставлення великих букв  Ч, У.
Письмо  великої  букви  Ч. Письмо  слів,  речень  з  великою  буквою  Ч.  Аналіз  складових
елементів  малої  букви  й. Порівняння  малих  букв  й  і  и. Письмо малої  букви  й. Письмо
складів,  слів  і  речень  з  малою  літерою  й.  Аналіз  складових  елементів  великої  букви  Й.
Порівняння великих букв Й і И. Письмо великих букв Й та И. 

Тема 21. Письмо малих літер х, я, великих літер Х, Р.
Поелементний аналіз малої букви х, порівняння з елементами інших букв. Письмо малої

букви х. Письмо складів, слів і речень з малою буквою х. Поелементний аналіз великої букви
X, порівняння з  елементами інших букв. Письмо великої  букви  X. Письмо складів,  слів  і
речень  з  великою  буквою  X.  Аналіз  складових  елементів  великої  букви  Р. Порівняння
великих букв Р, Г і  П. Письмо великої букви Р. Аналіз складових елементів малої букви я.
Порівняння малої букви я з малими буквами л, м, ґ. Письмо малої букви я. Письмо складів і
слів малою буквою я.



Тема 22. Письмо малої літери ж, великих літер Я, В, Ж.
Аналіз складових елементів  великої букви  Я.  Порівняння великої букви  Я з  великими

буквами  Л, М,  Ґ.  Письмо великої  букви  Я.  Аналіз  складових елементів  великої  букви  В.
Порівняння великої букви  В з великою буквою  3. Письмо великої букви  В. Поелементний
аналіз  малої  букви  ж.  Порівняння  з  іншими  буквами.  Письмо  малої  букви  ж.  Письмо
складів, слів і речень з малою буквою ж. Поелементний аналіз великої букви Ж. Порівняння
великої букви Ж з великою буквою Х. Письмо великої букви Ж. Письмо складів, слів і речень
з великою буквою Ж.

Тема 23. Письмо малих літер ш, ц, великих літер Ш, Ц.
Аналіз складових елементів малої букви ш. Порівняння малої букви ш з малими буквами

и,  й.  Письмо  малої  букви  ш.  Письмо  складів,  слів  і  речень  з  малою  буквою  ш.  Аналіз
складових елементів великої букви Ш. Порівняння великої букви Ш з великими буквами И,
Й.  Письмо  великої  букви  Ш.  Письмо  складів,  слів  і  речень  з  великою  буквою  Ш.
Поелементний  аналіз  малої  букви  ц.  Порівняння  малої  букви  ц з  малими  буквами  и,  й.
Письмо малої букви ц. Письмо складів, слів і речень з малою буквою ц. Поелементний аналіз
великої букви  Ц.  Порівняння великої букви  Ц з  великими буквами  И, Й. Письмо великої
букви Ц, складів, слів і речень нею.

Тема 24. Письмо малих літер ї, ю, великих літер Ї, К, Ю.
Аналіз складових елементів  малої  і  великої  букв  ї  Ї.  Письмо малої  і  великої  букв  ї  Ї,

складів, слів і речень з ними. Поелементний аналіз великої букви К. Порівняння з великою
рукописною  Н.  Письмо великої  букви  К,  складів,  слів  і  речень  з  нею.  Аналіз  складових
елементів  малої  букви  ю.  Письмо малої  букви  ю,  слів  і  речень  з  нею.  Аналіз  складових
елементів  великої  букви  Ю.  Порівняння з  великими рукописними буквами  К, Н.  Письмо
великої букви Ю, слів і речень з нею.

Тема 25. Письмо малих літер є, щ, великих літер Є, Щ.
Аналіз складових елементів малої букви  є. Письмо малої букви  є, слів і речень з нею.

Письмо знака  питання.  Аналіз  складових елементів  великої  букви  Є.  Порівняння  великої
букви  Є з великими буквами, їх елементами — О, С, X, Ж. Письмо великої букви Є, слів і
речень  з  нею.  Аналіз  складових  елементів  малої  букви  щ.  Порівняння  малої  букви  щ з
малими  буквами  ш,  ц.  Письмо  малої  букви  щ,  слів  і  речень  з  нею.  Аналіз  складових
елементів великої букви Щ. Порівняння великої букви Щ з великими буквами Ш, Ц. Письмо
великої букви Щ.

Тема 26. Письмо малої літери ф, великих літер Д, Ф. Письмо великої букви Д.
Порівняння форми великої і малої букви. Письмо буквосполучень з великою буквою Д,

слів, речень з нею. Аналіз складових елементів малої букви ф. Порівняння малої букви ф з
малою буквою о.  Письмо малої  букви  ф, буквосполучень,  слів  та  речень  з  нею.  Письмо
великої  букви  Ф. Письмо  буквосполучень,  слів  і  речень  з  великою  буквою  Ф. Письмо
буквосполучення  Дз, дз. Безвідривне поєднання малих букв  д і  з. Письмо буквосполучень
дзь, дзв, дзе, слів і речень з ними. Письмо буквосполучення Дж, дж, слів і речень з ними.
Письмо слів з апострофом. Письмо апострофа на верхній рядковій лінії (початок з крапки).
Письмо цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Тема 27. Складання конспекту уроку з письма  і проведення фрагменту
уроку.

Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери. Моделювання ситуації
уроку письма (фрагмент з вивчення нової літери).

Тема 28. Складання конспекту уроку з письма  і проведення фрагменту
уроку.

Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери. Моделювання ситуації



уроку письма (фрагмент з вивчення нової літери).

Змістовий  модуль  4. Урок  як  основна  форма  навчання  каліграфічного
письма.

Тема 29. Вимоги до списування у 1-4 класах.
Списування: обсяг тексту для списування, методика проведення, критерії до оцінювання.

Методика проведення каліграфічних хвилинок у 2-4 класах.
Тема 30. Складання конспекту уроку з письма  і проведення фрагменту

уроку.
Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери. Моделювання ситуації

уроку письма (фрагмент з вивчення нової літери).

Тема 31.  Складання конспекту уроку з письма  і проведення фрагменту
уроку.

Поетапність складання конспекту уроку на вивчення нової літери. Моделювання ситуації
уроку письма (фрагмент з вивчення нової літери).

Тема 32.  Свято Букваря. 
Процес підготовки та проведення Свята Букваря. Проведення Свята Букваря.
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