1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Найменування показників

Галузь знань, освітній
ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма навчання

Галузь знань 01 Освіта /
Кількість кредитів – 6
Індивідуальне науководослідне завдання –
проект

Педагогіка
Спеціальність: 014.01

Тижневих годин для
денної форми навчання: 6
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Семестр

Середня освіта
(Українська мова і

Загальна кількість годин –
180

Нормативна

література)

Ступінь:
магістра

1-й
Лекції
36 год.
Практичні, семінарські
44 год.
Лабораторні
30
Самостійна робота
70 год.
Вид контролю: екзамен

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 110 год. –
аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (60%/40%).

Заочна форма навчання
Найменування показників

Галузь знань, освітній
ступінь

Характеристика
навчальної дисципліни
заочна форма навчання

Галузь знань 01 Освіта /
Кількість кредитів – 6
Індивідуальне науководослідне завдання –
проект

Педагогіка
Спеціальність: 014.01

Тижневих годин для
денної форми навчання: 6
аудиторних – 4
самостійної роботи
студента – 4

Семестр

Середня освіта
(Українська мова і

Загальна кількість годин –
180

Нормативна

література)

Ступінь:
магістра

1-й
Лекції
6 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Лабораторні
Самостійна робота
166 год.
Вид контролю: екзамен

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 14 год. –
аудиторні заняття, 166 год. – самостійна робота (9%/91%).

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
Мета курсу: розширити та поглибити знання студентів-магістрів із актуальних питань
української лінгводидактики на сучасному етапі.
Завдання курсу:
- підготувати майбутніх викладачів мовознавчих дисциплін до педагогічної
діяльності в умовах адаптації вищої освіти в Україні до Європейської системи;
- опанувати зміст мовної освіти у вищих навчальних закладах;
- засвоїти наукові основи створення навчальних та робочих планів, програм та
методичних посібників;
- формувати вміння планувати навчально-виховний процес у вищих закладах
освіти,створювати програмно-методичне забезпечення мовознавчих курсів;
- формувати вміння організовувати та проводити лекційні, практичні заняття з
мовознавчих дисциплін; розвивати вміння майбутніх викладачів організовувати
самостійну роботу студентів;
- формувати вміння правильно контролювати та оцінювати знання, вміння та
навички студентів.
Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов'язаний із теоретичними
проблемами лінгвофілософії, педагогіки (дидактика) та психології, використанням ІКТ, а
також із лінгвістичними дисциплінами, які студент засвоїв протягом здобуття освітньопрофесійног рівня «бакалавр».
Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів.
Результати навчання:
- уміти оперувати основними поняттями й термінами методики навчання
фахових дисциплін у вищих навчальних закладах;
- студіювати
основні психолого-педагогічні
критерії використання
комп’ютерної техніки в освітньому процесі;
- пізнавати систему закладів освіти та основи управління ними;
- розглядати основи організації науково-дослідницької роботи у сфері освіти;
- мотивувати навички створення навчально-методичних матеріалів для
проведення навчальних занять в установах вищої освіти.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні: володіє розвиненою культурою мислення, умінням ясно й
логічно висловлювати свої думки; володіє знаннями з основних напрямків,
закономірностей, змісту і форм наукової діяльності, методів планування, організації та
керування науковою творчістю, роботою наукових колективів; володіє мовою як
пізнавальним знаряддям кодування та трансформації знань; володіє всіма видами
мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання) на базі достатнього
обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та
лінгвокраїнознавства; має сформовані вміння та навички здійснювати мовленнєву
діяльність, зумовлену комунікативною метою; має навички створення словникових
статей; розвиває навички самостійного опанування нових знань; уміє працювати з
довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних,
системами інформаційного пошуку.
ІІ. Фахові: орієнтується в актуальних проблемах сучасної лінгводидактики;
здійснює лекційно-практичну й семінарську роботу з мови у виші та спеціальних
навчальних закладах на відповідному кваліфікаційному рівні; знає та використовує нові
технології навчання мови; сучасні методи організації навчання мови у вузі та спеціальних
навчальних закладах філологічного профілю.

Програма навчальної дисципліни
Кредит 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна.
Тема 1. Лінгвофілософські основи підготовки студента-словесника. Українська мова як
мова навчання та дисципліна і вищих та спеціальних навчальних закладах. Цикл
лінгвістичних дисциплін (професійно зорієнтованих та за виборм ЗВО/студента).
Професійна українськомвна компетентність як результат фахової підготовки студентів
філологічних факультетів у системі вищої освіти. Формування мовної особистості
сучасного студента.
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів української мови.
Освітньо-професійна програма. Методика побудови навчальних та робочих планів і
програм. Навчально-методичний комплекс лінгвістичних дисциплін.
Кредит 2. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Тема 3. Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних дисциплін.
Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи до навчання мови (компетентнісний,
когнітивно-комунікативний, текстоцентричний, функційно-стилістичний, системноінтеграціний).
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та спеціальних
навчальних закладах. Закономірності навчання у процесі засвоєння мовознавчих
дисциплін. Система загальнодидактичних і власне методичних принципів навчання
дисциплін мовознавчого циклу.
Кредит 3. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного циклу.
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного циклу. Метод як
спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й студента з вивчення мовознавчих
дисциплін
у
сучасному
інноваційно-інформаційному
освітньому
просторі.
Загальнодидактичні, лінгводидактичні й специфічні методи навчання. Інноваційні методи
навчання. Прийоми навчання як компонент методу, спрямований на виконання певного
дидактичного завдання. Засоби навчання. Ефективність застосування інформаційнокомунікаційного комплексу.
Кредит 4. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання.
Тема 6. Традиційні й інноваційні форми організації навчання. Форма навчання як
взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й упорядкована система дій викладача і студента,
що ґрунтується на лінгводидактичних засадах, психологічних і психолінгвістичних
чинниках. Система аудиторних занять: лекція як систематизований і логічний виклад
навчального матеріалу, види лекцій, методика проведення їх; структура семінарського
заняття та методика його підготовки й проведення; практичні заняття як шлях перевірки
сформованості вмінь і навичок практичного застосування їх; лабораторне заняття – основа
експериментальної роботи студента.
Кредит 5. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання
Тема 7. Позааудиторні заняття. Організація самостійної роботи студентів. СРС – шлях
проектування самоосвіти студента. Класифікації самостійної роботи в педагогіці й
лінгводидактиці. Види СРС та шляхи упровадження їх. Метод портфоліо в системі СРС.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій навчання за
допомогою гнучкого підходу до освіти. Дистанційне навчання як цілеспрямований процес
інтерактивної (ділової), асинхронної й синхронної взаємодії викладача й студентів.
Моделі дистанційного навчання. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
Інтернет-засоби й навчальні засоби в системі дистанційного навчання.
Тема 9. Практична підготовка студентів. Роль практичної підготовки в системі
позааудиторних форм навчання у ЗВО. Методика проведення діалектологічної та
соціолінгвістичної практик. Навчальна та виробнича практики. Компоненти виробничої
практики

Кредит 6. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота
майбутнього філолога.
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота майбутнього
філолога. НДДС як це інтелектуальна праця, спрямована на набуття знань, умінь і
навичок. Класифікація дослідницьких умінь студента. Компетентність студента в НДДС.
Складники науково-комунікативної компетентності. Види НДДС: навчально-дослідницька
робота, науково-дослідницька робота, науково-організаційні заходи.
3.Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
Усь

1

у тому числі

о-го

л

п

лаб

інд

ср

2

3

4

5

6

7

Кредит 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна
Тема 1. Лінгвофілософські основи підготовки
студента-словесника. Українська мова як мова
навчання та дисципліна і вищих та спеціальних
навчальних закладах. Цикл лінгвістичних
дисциплін (професійно зорієнтованих та за
вибором
ЗВО/студента).
Професійна
українськомовна компетентність як результат
фахової підготовки студентів філологічних
факультетів
у
системі
вищої
освіти.
Формування мовної особистості сучасного
студента.
Тема
2.
Нормативно-правова
база
підготовлення майбутніх учителів української
мови. Освітньо-професійна програма. Методика
побудови навчальних та робочих планів і
програм. Навчально-методичний комплекс
лінгвістичних дисциплін.
Усього:

14

4

6

4

16

2

4

4

6

30

6

10

4

10

Кредит 2. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін
Тема 3. Підходи до навчання мови в системі
20
4
6
4
засвоєння
лінгвістичних
дисциплін.
Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи
до
навчання
мови
(компетентнісний,
когнітивно-комунікативний, текстоцентричний,
функційно-стилістичний,
системноінтеграціний).
Тема 4. Закономірності, принципи навчання
10
4
2
2
української мови у вищих та спеціальних
навчальних закладах. Закономірності навчання
у процесі засвоєння мовознавчих дисциплін.
Система
загальнодидактичних
і
власне
методичних принципів навчання дисциплін
мовознавчого циклу.

6

2

Усього:

30

8

8

6

8

Кредит 3. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного циклу
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення
30
8
8
8
6
дисциплін лінгвістичного циклу. Метод як
спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й
студента з вивчення мовознавчих дисциплін у
сучасному
інноваційно-інформаційному
освітньому
просторі.
Загальнодидактичні,
лінгводидактичні
й
специфічні
методи
навчання. Інноваційні методи навчання.
Прийоми навчання як компонент методу,
спрямований
на
виконання
певного
дидактичного завдання. Засоби навчання.
Ефективність
застосування
інформаційнокомунікаційного комплексу.
Усього:
30
8
8
8
6
Кредит 4. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання
Тема 6. Традиційні й інноваційні форми
30
4
організації навчання. Форма навчання як
взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й
упорядкована система дій викладача і студента,
що ґрунтується на лінгводидактичних засадах,
психологічних і психолінгвістичних чинниках.
Система аудиторних занять: лекція як
систематизований
і
логічний
виклад
навчального матеріалу, види лекцій, методика
проведення їх; структура семінарського заняття
та методика його підготовки й проведення;
практичні заняття як шлях перевірки
сформованості вмінь і навичок практичного
застосування їх; лабораторне заняття – основа
експериментальної роботи студента.
Усього:
30
4

6

2

18

6

2

18

2

4

2

4

Кредит 5. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання
Тема 7. Позааудиторні заняття. Організація
10
2
2
самостійної роботи студентів. СРС – шлях
проектування
самоосвіти
студента.
Класифікації самостійної роботи в педагогіці й
лінгводидактиці. Види СРС та шляхи
упровадження їх. Метод портфоліо в системі
СРС.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане
10
2
2
навчання – поєднання технологій навчання за
допомогою гнучкого підходу до освіти.
Дистанційне навчання як цілеспрямований
процес інтерактивної (ділової), асинхронної й
синхронної взаємодії викладача й студентів.
Моделі дистанційного навчання. Інформаційноосвітні ресурси дистанційного навчання.
Інтернет-засоби й навчальні засоби в системі

дистанційного навчання.
Тема 9. Практична підготовка студентів. Роль
практичної
підготовки
в
системі
позааудиторних форм навчання у ЗВО.
Методика проведення діалектологічної та
соціолінгвістичної практик. Навчальна та
виробнича практики. Компоненти виробничої
практики
Усього:

10

2

2

2

4

6

6

6

12

Кредит 6. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота
майбутнього філолога
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька,
30
4
6
4
16
науково-дослідницька робота майбутнього
філолога. НДДС як це інтелектуальна праця,
спрямована на набуття знань, умінь і навичок.
Класифікація дослідницьких умінь студента.
Компетентність студента в НДДС. Складники
науково-комунікативної компетентності. Види
НДДС:
навчально-дослідницька
робота,
науково-дослідницька
робота,
науковоорганізаційні заходи.
Усього:
30
4
6
4
16
Усього годин:

180

36

Заочна форма навчання
Назви змістових модулів і тем

44

70

Кількість годин

Усь

1

30

у тому числі

о-го

л

п

лаб

інд

ср

2

3

4

5

6

7

Кредит 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна
Тема 1. Лінгвофілософські основи підготовки
студента-словесника. Українська мова як мова
навчання та дисципліна і вищих та спеціальних
навчальних закладах. Цикл лінгвістичних
дисциплін (професійно зорієнтованих та за
вибором
ЗВО/студента).
Професійна
українськомовна компетентність як результат
фахової підготовки студентів філологічних
факультетів
у
системі
вищої
освіти.
Формування мовної особистості сучасного
студента.
Тема
2.
Нормативно-правова
база
підготовлення майбутніх учителів української
мови. Освітньо-професійна програма. Методика
побудови навчальних та робочих планів і
програм. Навчально-методичний комплекс
лінгвістичних дисциплін.

10

20

10

2

2

16

Усього:

30

2

2

Кредит 2. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін
Тема 3. Підходи до навчання мови в системі
10
2
2
засвоєння
лінгвістичних
дисциплін.
Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи
до
навчання
мови
(компетентнісний,
когнітивно-комунікативний, текстоцентричний,
функційно-стилістичний,
системноінтеграціний).
Тема 4. Закономірності, принципи навчання
20
української мови у вищих та спеціальних
навчальних закладах. Закономірності навчання
у процесі засвоєння мовознавчих дисциплін.
Система
загальнодидактичних
і
власне
методичних принципів навчання дисциплін
мовознавчого циклу.
Усього:
30
2
2

26
6

20

26

Кредит 3. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного циклу
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення
30
2
2
26
дисциплін лінгвістичного циклу. Метод як
спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й
студента з вивчення мовознавчих дисциплін у
сучасному
інноваційно-інформаційному
освітньому
просторі.
Загальнодидактичні,
лінгводидактичні
й
специфічні
методи
навчання. Інноваційні методи навчання.
Прийоми навчання як компонент методу,
спрямований
на
виконання
певного
дидактичного завдання. Засоби навчання.
Ефективність
застосування
інформаційнокомунікаційного комплексу.
Усього:
30
2
2
26
Кредит 4. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання
Тема 6. Традиційні й інноваційні форми
30
організації навчання. Форма навчання як
взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й
упорядкована система дій викладача і студента,
що ґрунтується на лінгводидактичних засадах,
психологічних і психолінгвістичних чинниках.
Система аудиторних занять: лекція як
систематизований, види лекцій, методика
проведення їх; структура семінарського заняття
та методика його підготовки й проведення;
практичні заняття як шлях перевірки
сформованості вмінь і навичок практичного
застосування їх; лабораторне заняття – основа
експериментальної роботи студента.
Усього:
30

2

28

2

28

Кредит 5. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання

Тема 7. Позааудиторні заняття. Організація
самостійної роботи студентів. СРС – шлях
проектування
самоосвіти
студента.
Класифікації самостійної роботи в педагогіці й
лінгводидактиці. Види СРС та шляхи
упровадження їх. Метод портфоліо в системі
СРС.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане
навчання – поєднання технологій навчання за
допомогою гнучкого підходу до освіти.
Дистанційне навчання як цілеспрямований
процес інтерактивної (ділової), асинхронної й
синхронної взаємодії викладача й студентів.
Моделі дистанційного навчання. Інформаційноосвітні ресурси дистанційного навчання.
Інтернет-засоби й навчальні засоби в системі
дистанційного навчання.
Тема 9. Практична підготовка студентів. Роль
практичної
підготовки
в
системі
позааудиторних форм навчання у ЗВО.
Методика проведення діалектологічної та
соціолінгвістичної практик. Навчальна та
виробнича практики. Компоненти виробничої
практики
Усього:

10

10

10

10

10

10

30

30

Кредит 6. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота
майбутнього філолога
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька,
30
30
науково-дослідницька робота майбутнього
філолога. НДДС як це інтелектуальна праця,
спрямована на набуття знань, умінь і навичок.
Класифікація дослідницьких умінь студента.
Компетентність студента в НДДС. Складники
науково-комунікативної компетентності. Види
НДДС:
навчально-дослідницька
робота,
науково-дослідницька
робота,
науковоорганізаційні заходи.
Усього:
30
30
Усього годин:

№ п/п

1.
2.

180

6

8

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна.
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови.
Кредит 2

166

Кількість
год.
4
2

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

№
п/п

1.

2.
3.

№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.

Тема 3. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих
та спеціальних навчальних закладах. Закономірності навчання у процесі
засвоєння мовознавчих дисциплін. Система загальнодидактичних і
власне методичних принципів навчання дисциплін мовознавчого циклу.
Кредит 3
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу.
Кредит 4
Тема 6. Аудиторні форми навчання. Традиційні й інноваційні форми
організації навчання.
Кредит 5
Тема 7. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання.
Позааудиторні заняття.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання
технологій навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти.
Тема 9. Практична підготовка студентів.
Кредит 6
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька
робота майбутнього філолога.
Всього:
Заочна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови.
Кредит 2
Тема 3. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Кредит 3
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу.
Всього:
5.
Теми практичних занять
Денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна.
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови.
Кредит 2
Тема 3. Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних
дисциплін.
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та
спеціальних навчальних закладах.
Кредит 3
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного

4
4

8

4

2
2
2
4
36
Кількість
год.
2

2
2
6
Кількість
год.
6
4

6
2

8

циклу.
6.

7.
8.
9.
10.

№
п/п

1.

2.
3.

4.

№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Кредит 4
Тема 6. Аудиторні форми навчання. Традиційні й інноваційні форми
організації навчання.
Кредит 5
Тема 7. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій
навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти.
Тема 9. Практична підготовка студентів.
Кредит 6
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька
робота майбутнього філолога.
Всього:
Заочна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови.
Кредит 2
Тема 3. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Кредит 3
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу.
Кредит 4
Тема 6. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання. Традиційні й
інноваційні форми організації навчання.
Всього:
6.
Лабораторні заняття
Денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови. Освітньо-професійна програма. Методика побудови
навчальних та робочих планів і програм. Навчально-методичний комплекс
лінгвістичних дисциплін.
Кредит 2
Тема 3. Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних
дисциплін.
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та
спеціальних навчальних закладах.
Кредит 3
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу.
Кредит 4
Тема 6. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання.
Кредит 5

6

2
2
2
6
44
Кількість
год.
2

2
2

2
8

Кількість
год.
4

4
2

8

2

6.
7.
8.
9.

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Тема 7. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій
навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти.
Тема 9. Практична підготовка студентів.
Кредит 6
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька
робота майбутнього філолога.
Всього:
7.
Самостійна робота
Денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна.
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови. Освітньо-професійна програма. Методика побудови
навчальних та робочих планів і програм. Навчально-методичний комплекс
лінгвістичних дисциплін.
Кредит 2
Тема 3. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних дисциплін.
Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи до навчання мови
(компетентнісний,
когнітивно-комунікативний,
текстоцентричний,
функційно-стилістичний, системно-інтеграціний).
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та
спеціальних навчальних закладах. Закономірності навчання у процесі
засвоєння мовознавчих дисциплін. Система загальнодидактичних і власне
методичних принципів навчання дисциплін мовознавчого циклу.
Кредит 3
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу. Метод як спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й студента з
вивчення
мовознавчих
дисциплін
у
сучасному
інноваційноінформаційному
освітньому
просторі.
Загальнодидактичні,
лінгводидактичні й специфічні методи навчання. Інноваційні методи
навчання. Прийоми навчання як компонент методу, спрямований на
виконання певного дидактичного завдання. Засоби навчання. Ефективність
застосування інформаційно-комунікаційного комплексу.
Кредит 4
Тема 6. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання. Традиційні й
інноваційні форми організації навчання. Форма навчання як
взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й упорядкована система дій
викладача і студента, що ґрунтується на лінгводидактичних засадах,
психологічних і психолінгвістичних чинниках. Система аудиторних
занять: лекція як систематизований і логічний виклад навчального
матеріалу, види лекцій, методика проведення їх; структура семінарського
заняття та методика його підготовки й проведення; практичні заняття як
шлях перевірки сформованості вмінь і навичок практичного застосування
їх; лабораторне заняття – основа експериментальної роботи студента.

2
2
2
4
30
Кількість
год.
4
6

6

2

6

18

7.

8.

9.

10.

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Кредит 5
Тема 7. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання.
Позааудиторні заняття. Організація самостійної роботи студентів. СРС –
шлях проектування самоосвіти студента. Класифікації самостійної роботи
в педагогіці й лінгводидактиці. Види СРС та шляхи упровадження їх.
Метод портфоліо в системі СРС.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій
навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти. Дистанційне навчання
як цілеспрямований процес інтерактивної (ділової), асинхронної й
синхронної взаємодії викладача й студентів. Моделі дистанційного
навчання. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. Інтернетзасоби й навчальні засоби в системі дистанційного навчання
Тема 9. Практична підготовка студентів. Роль практичної підготовки в
системі позааудиторних форм навчання у ЗВО. Методика проведення
діалектологічної та соціолінгвістичної практик. Навчальна та виробнича
практики. Компоненти виробничої практики
Кредит 6
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька
робота майбутнього філолога. Навчальна, навчально-дослідницька,
науково-дослідницька робота майбутнього філолога. НДДС як це
інтелектуальна праця, спрямована на набуття знань, умінь і навичок.
Класифікація дослідницьких умінь студента. Компетентність студента в
НДДС. Складники науково-комунікативної компетентності. Види НДДС:
навчально-дослідницька робота, науково-дослідницька робота, науковоорганізаційні заходи.
Всього:
Заочна форма навчання
Назва теми
Кредит 1
Тема 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна. Лінгвофілософські
основи підготовки студента-словесника. Українська мова як мова навчання
та дисципліна і вищих та спеціальних навчальних закладах. Цикл
лінгвістичних дисциплін (професійно зорієнтованих та за вибором
ЗВО/студента). Професійна українськомовна компетентність як результат
фахової підготовки студентів філологічних факультетів у системі вищої
освіти. Формування мовної особистості сучасного студента
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів
української мови. Освітньо-професійна програма. Методика побудови
навчальних та робочих планів і програм. Навчально-методичний комплекс
лінгвістичних дисциплін.
Кредит 2
Тема 3. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних дисциплін.
Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи до навчання мови
(компетентнісний,
когнітивно-комунікативний,
текстоцентричний,
функційно-стилістичний, системно-інтеграціний).
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та
спеціальних навчальних закладах. Закономірності навчання у процесі
засвоєння мовознавчих дисциплін. Система загальнодидактичних і власне
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16

70
Кількість
год.
10

16

6

20

методичних принципів навчання дисциплін мовознавчого циклу.
Кредит 3
5.
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
26
циклу. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу. Метод як спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й студента з
вивчення
мовознавчих
дисциплін
у
сучасному
інноваційноінформаційному
освітньому
просторі.
Загальнодидактичні,
лінгводидактичні й специфічні методи навчання. Інноваційні методи
навчання. Прийоми навчання як компонент методу, спрямований на
виконання певного дидактичного завдання. Засоби навчання. Ефективність
застосування інформаційно-комунікаційного комплексу.
Кредит 4
6.
Тема 6. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання. Традиційні й
28
інноваційні форми організації навчання. Форма навчання як
взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й упорядкована система дій
викладача і студента, що ґрунтується на лінгводидактичних засадах,
психологічних і психолінгвістичних чинниках. Система аудиторних
занять: лекція як систематизований і логічний виклад навчального
матеріалу, види лекцій, методика проведення їх; структура семінарського
заняття та методика його підготовки й проведення; практичні заняття як
шлях перевірки сформованості вмінь і навичок практичного застосування
їх; лабораторне заняття – основа експериментальної роботи студента.
Кредит 5
7.
Тема 7. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання.
10
Позааудиторні заняття. Організація самостійної роботи студентів. СРС –
шлях проектування самоосвіти студента. Класифікації самостійної роботи
в педагогіці й лінгводидактиці. Види СРС та шляхи упровадження їх.
Метод портфоліо в системі СРС.
8.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій
10
навчання за допомогою гнучкого підходу до освіти. Дистанційне навчання
як цілеспрямований процес інтерактивної (ділової), асинхронної й
синхронної взаємодії викладача й студентів. Моделі дистанційного
навчання. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. Інтернетзасоби й навчальні засоби в системі дистанційного навчання
9.
Тема 9. Практична підготовка студентів. Роль практичної підготовки в
10
системі позааудиторних форм навчання у ЗВО. Методика проведення
діалектологічної та соціолінгвістичної практик. Навчальна та виробнича
практики. Компоненти виробничої практики
Кредит 6
10. Навчальна,
навчально-дослідницька,
науково-дослідницька
робота
30
майбутнього філолога. Навчальна, навчально-дослідницька, науководослідницька робота майбутнього філолога. НДДС як це інтелектуальна
праця, спрямована на набуття знань, умінь і навичок. Класифікація
дослідницьких умінь студента. Компетентність студента в НДДС.
Складники науково-комунікативної компетентності. Види НДДС:
навчально-дослідницька робота, науково-дослідницька робота, науковоорганізаційні заходи.
Всього:
166
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
1.
Розробка і проведення лекції для студентів І-ІІІ курсів із інформаційнокомунікаційним супроводом.

Моделювання практичних та лабораторних занять із методики навчання
української мови.
3.
Підготовка та публікація статті для участі в студентській науковій конференції.
Виголошення наукових доповідей.
4.
Створення індивідуального проекту.
8. Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
СУМА
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
ЄКТС
БАЛІВ
екзамен
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79
D
55-64
3/задов./ зараховано
3 (задовільно)
E
50-54
2.

FX
35-49
2 (незадовільно)
Не зараховано
Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань,
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне,
групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням
поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового
матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати
тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату,
здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР, іспит) є перевірка глибини засвоєння
студентом програмового матеріалу модуля.
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна,
насичена термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю;
відповідає мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для
самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного
матеріалу..
Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена
термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає
мовним нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для
самостійного опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.
У ході відповіді наявні незначні мовленнєві огріхи.
Студенту виставляється добре, відповідьзмістовна, однак неповна, репліки
недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання
термінологічної лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок;
надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи..
Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна,
репліки недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання
термінологічної лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок;
надається перевага невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.
Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні
теоретичних питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до
5-6 реплік), елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду.
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6
кредитів), тобто сума балів за виконання усіх завдань.
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд.

Поточне оцінювання та самостійна робота
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

КР
Т10

100

Накопичувальні
бали/сума
600/100

25 25 25
25
50
50 20 20 10 50
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
9. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання
до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе,
реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.
10. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;
пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність
певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та
додатковими джерелами, спостереження над усним мовленням, спостереження над
мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод
навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні
(малюнки, схеми, графіки та ін.).
11. Рекомендована література
Базова
1. Дороз В. Д. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. пос. К.:
Центр учбової літератури, 2008. 176 с.
2. Нікітіна А. В. Українська лінгвометодика для магістрантів: навчально-методичний
посібник. Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. 375 с.
3. Омельчук С. сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна
практика фахівців: монографія. К: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»,
2019. 356 с.
4. Пентилюк М. І., Гайдаєнко І. В., Окуневич Т. Г. та ін. Навчально- й науководослідна робота студентів-філоллогів (реферат, курсова, випускна робота з
української мови та методики її навчання): навч.-метод. посіб. для студентів. К.:
Ленвіт, 2010. 120 с.
5. Підготовка вчителя-філолога у педагогічному вищому навчальному закладі:
монографія / за ред. В. Мельничайка, Л. Струганець. Тернопіль: Осадца Ю. В.,
2017. 420 с.
6. Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі: навч.
посібник / за ред. О. Горошкіної та С. Карамана. 2015. 250 с.
7. Рускуліс Л. Методична система формування лінгвістичної компетентності
майбутніх учителів української мови у процесі вивчення мовознавчих дисциплін:
монографія / за заг. ред. М. Пентилюк. Миколаїв: ФОП Швець В. М., 2018. 420 с.
8. Словник-довідник з української лінгводидакти : навч. посіб. / Кол. авторів за ред.
М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2015. 320 с.
Допоміжна
1. Бакум З. П. Модернізація методів навчання української мови. Складні питання
вузівського курсу української мови: зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2002. С. 6–10
2. Бакум З. Проектні технології в підготовці вчителів-словесників. Науковий вісник
Криворізького державного педагогічного університету. Філологічні студії. Кривий
Ріг, 2015. Вип. 13. С. 412–419.
3. Бацуровська І. В. Освітньо-наукова підготовка магістрів в умовах масових
відкритих дистанційних курсів: монографія. Херсон: Грінь Д. С., 2016. 514 с.
4. Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці.
Педагогіка і психологія. 2009. № 2 (63). С.26–31.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.

Биков В. Ю., Гуржій А. М. Сучасні інноваційні ІКТ-інфструменти розвитку систем
відкритої освіти. Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць у 5 т.
К.: Педагогічна думка, 2012. Т. 4: Професійна освіта і освіта дорослих. 512 с.
Білоусенко П. І., Явір В. В. Проблемно-ситуативні завдання на уроках
української мови: посібник для вчителя. К.: Освіта, 1992. 128 с.
Біляєв О. М. Лінгводидактика рідної мови: навч. –метод. посіб. К.: Генеза, 2005.
180 с.
Біскул В. С. Принципи та технології компетентнісного підходу до формування
професійної кар’єрної студентської молоді. Sociology. 2016. № 5 (133). С. 61–67.
Бондар Л. А. Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів-філологів
у
вищих
навчальних
закладах.
URL:
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13blavnz.pdf (дата звернення: 22.06.2018.
Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті: реалізація теорії та практики. Х.:
Вид. група «Основа», 2017. 128 с.
Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова
парадигма сучасної освіти. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. 500 с.
Голуб Н. Метод проектів у навчанні української мови. Українська мова і
література в школі. 2013. № 8. С. 15–19.
Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі: монографія. Черкаси: Брама-Україна, 2008.
400 с.
Голуб Н. Б. Самостійна робота студентів з риторики: навчально-методичний
посібник. Черкаси: БрамаУкраїна, 2008. 232 с.
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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика і технологія
викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (українська
мова)» складена Рускуліс Л. В. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
магістрів спеціальності 014. Середня освіта (Українська мова і література).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методична система викладання
української мови у вищих та спеціальних навчальних закладах.
Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, психологія, педагогіка, філософія.
Програма навчальної дисципліни складається з одного модуля: Методика навчання
фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах як навчальна дисципліна.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1. 1. Мета: розширити й поглибити знання студентів-магістрів із актуальних питань
української лінгводидактики на сучасному етапі (підходи, закономірності, принципи,
методи, прийоми та засоби навчання); зʼясувати найефективніші форми роботи в ЗВО;
підготувати їх до викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищих та спеціальних
навчальних закладах.
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: підготувати майбутніх
викладачів мовознавчих дисциплін до педагогічної діяльності в умовах адаптації вищої
освіти в Україні до Європейської системи; опанувати зміст мовної освіти у вищих
навчальних закладах; засвоїти наукові основи створення навчальних та робочих планів,
програм та методичних посібників; формувати вміння планувати навчально-виховний
процес у закладах вищої освіти,створювати програмно-методичне забезпечення
мовознавчих курсів; формувати вміння організовувати та проводити лекційні, практичні
заняття з мовознавчих дисциплін; розвивати вміння майбутніх викладачів організовувати
самостійну роботу студентів; формувати вміння правильно контролювати та оцінювати
знання, вміння та навички студентів.
1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні: володіє розвиненою культурою мислення, умінням ясно й
логічно висловлювати свої думки; володіє знаннями з основних напрямків,
закономірностей, змісту і форм наукової діяльності, методів планування, організації та
керування науковою творчістю, роботою наукових колективів; володіє мовою як
пізнавальним знаряддям кодування та трансформації знань; володіє всіма видами
мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо, аудіювання) на базі достатнього
обсягу знань із фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та
лінгвокраїнознавства; має сформовані вміння та навички здійснювати мовленнєву
діяльність, зумовлену комунікативною метою; має навички створення словникових
статей; розвиває навички самостійного опанування нових знань; уміє працювати з
довідковою літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних,
системами інформаційного пошуку.
ІІ. Фахові: орієнтується в актуальних проблемах сучасної лінгводидактики;
здійснює лекційно-практичну й семінарську роботу з мови у ЗВО та спеціальних
навчальних закладах на відповідному кваліфікаційному рівні; знає та використовує нові
технології навчання мови; сучасні методи організації навчання мови у ЗВО та спеціальних
навчальних закладах філологічного профілю.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 год. / 6 кредитів ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.
Кредит 1. Методика навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних
навчальних закладах (мова) як навчальна дисципліна.
Тема 1. Лінгвофілософські основи підготовки студента-словесника. Українська мова
як мова навчання та дисципліна і вищих та спеціальних навчальних закладах. Цикл
лінгвістичних дисциплін (професійно зорієнтованих та за виборм ЗВО/студента).

Професійна українськомвна компетентність як результат фахової підготовки студентів
філологічних факультетів у системі вищої освіти. Формування мовної особистості
сучасного студента.
Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів української
мови. Освітньо-професійна програма. Методика побудови навчальних та робочих планів і
програм. Навчально-методичний комплекс лінгвістичних дисциплін.
Кредит 2. Лінгводидактична система викладання лінгвістичних дисциплін.
Тема 3. Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних дисциплін.
Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи до навчання мови (компетентнісний,
когнітивно-комунікативний, текстоцентричний, функційно-стилістичний, системноінтеграціний).
Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та
спеціальних навчальних закладах. Закономірності навчання у процесі засвоєння
мовознавчих дисциплін. Система загальнодидактичних і власне методичних принципів
навчання дисциплін мовознавчого циклу.
Кредит 3. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного
циклу.
Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного циклу.
Метод як спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й студента з вивчення
мовознавчих дисциплін у сучасному інноваційно-інформаційному освітньому просторі.
Загальнодидактичні, лінгводидактичні й специфічні методи навчання. Інноваційні методи
навчання. Прийоми навчання як компонент методу, спрямований на виконання певного
дидактичного завдання. Засоби навчання. Ефективність застосування інформаційнокомунікаційного комплексу.
Кредит 4. Технологія навчання. Аудиторні форми навчання.
Тема 6. Традиційні й інноваційні форми організації навчання. Форма навчання як
взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й упорядкована система дій викладача і студента,
що ґрунтується на лінгводидактичних засадах, психологічних і психолінгвістичних
чинниках. Система аудиторних занять: лекція як систематизований і логічний виклад
навчального матеріалу, види лекцій, методика проведення їх; структура семінарського
заняття та методика його підготовки й проведення; практичні заняття як шлях перевірки
сформованості вмінь і навичок практичного застосування їх; лабораторне заняття – основа
експериментальної роботи студента.
Кредит 5. Технологія навчання. Позааудиторні форми навчання
Тема 7. Позааудиторні заняття. Організація самостійної роботи студентів. СРС –
шлях проектування самоосвіти студента. Класифікації самостійної роботи в педагогіці й
лінгводидактиці. Види СРС та шляхи упровадження їх. Метод портфоліо в системі СРС.
Тема 8. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій навчання
за допомогою гнучкого підходу до освіти. Дистанційне навчання як цілеспрямований
процес інтерактивної (ділової), асинхронної й синхронної взаємодії викладача й студентів.
Моделі дистанційного навчання. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання.
Інтернет-засоби й навчальні засоби в системі дистанційного навчання.
Тема 9. Практична підготовка студентів. Роль практичної підготовки в системі
позааудиторних форм навчання у ЗВО. Методика проведення діалектологічної та
соціолінгвістичної практик. Навчальна та виробнича практики. Компоненти виробничої
практики
Кредит 6. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота
майбутнього філолога.
Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота
майбутнього філолога. НДДС як це інтелектуальна праця, спрямована на набуття знань,
умінь і навичок. Класифікація дослідницьких умінь студента. Компетентність студента в

НДДС. Складники науково-комунікативної компетентності. Види НДДС: навчальнодослідницька робота, науково-дослідницька робота, науково-організаційні заходи.
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