




1. Опис навчальної дисципліни 
«Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» 

 
Пояснювальна записка 

 
Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі – важлива і 

невід’ємна складова у підготовці магістрів зі слов’янської філології. Дана 
навчальна дисципліна ознайомлює студентів з методичним доробком як 
українських, так і закордонних викладачів-методистів, є узагальнюючим 
підсумком їх викладацької роботи. Головною метою цього курсу є підготовка 
фахівців до викладацької діяльності у вищих навчальних закладах. Доступ до 
теоретичної літератури, практичних напрацювань українських, європейський 
фахівців, активне використання інтернет-ресурсу відкривають можливості 
для підготовки викладачів, які володіють інноваційними методами у 
викладанні слов’янських мов і літератур.  
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 

Нормативна 
 
 Напрям підготовки  

Модулів – Спеціальність: 
035 Філологія  

Спеціалізації 035.033 
слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – польська 
035.035 слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – сербська 
035.036 слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – словацька 
035.038 слов’янські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша – чеська 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 1 1-й магістри - 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
 (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 
– 32 

2-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 0,6 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

 

16 год. - 

Практичні, семінарські 
16 год. - 

Лабораторні 
- - 
Самостійна робота 

88 год. - 
Індивідуальні завдання: - 

Вид контролю: іспит 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: полягає у викладенні основних теоретичних понять з методики 
викладання фахових дисциплін, вивченні сучасних тенденцій в навчанні 
слов’янських мов та літератур в Україні та закордоном. Основну увагу 
зосереджено на опрацюванні методичної літератури відповідними 
слов’янськими мовами. 
Завдання: навчити майбутніх славістів системно працювати над 
вдосконаленням інноваційних методів у викладанні слов’янських мов та 
літератур.  
У результаті вивчення даного курсу студент повинен 
 знати: основні теоретичні положення з курсу Методика викладання 
фахових дисциплін у вищій школі; 
- методи навчання слов’янських мов та літератур у вищій школі; 
правила організації підготовки до заняття,  
- принципи формулювання запитання; 
- інструкції, як орієнтуватися та працювати в контексті з навчальними 
планами; 
- можливості роботи з текстом; 
- способи підготовки письмової роботи, тесту та презентації; 
 - основні фактори, пов′язані з оцінюванням;  
 вміти: працювати з науковою та методичною літературою; 
 - працювати з навчальними планами та програмами; 
 - сформувати пропозиції та мотиваційні елементи у вивченні слов'янської 
мови та літератури ; 
 - складати план-конспект лекційного та практичного заняття, 
використовуючи лінгвокраїнознавчі компоненти; 

- упевнено володіти державною та іноземною мовами (слов’янськими)для 
реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного 
й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та 
іноземною (слов’янською) мовами; 
- створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та 
слов'янською (іноземними) мовами; 
- застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань; 
- ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 
різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 
класифікувати й систематизувати; 
- використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для 
вирішення стандартних завдань професійної діяльності; 
- оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 
значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та 
прогнозування;  



-знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі 
та з представниками інших професійних груп різного рівня; 
-характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні 
поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації; 
-оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність будувати і 
втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного 
самовдосконалення.  
-застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 
успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення 
якості дослідження в конкретній філологічній галузі. 
  

3. Програма навчальної дисципліни 
     
Змістовий модуль 1. Методика викладання слов’янських мов та 
літератур у контексті гуманітарних дисциплін 
 

Тема 1.  Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Мета і завдання 
курсу. Методика викладання слов’янських мов і літератур у контексті 
гуманітарних дисциплін.  
 
Тема 2. Організація та забезпечення навчального навчальних дисциплін зі 
слов’янських мов та літератур у вищій школі. Планування курсів та вимоги 
до занять у вищій школі. Використання загальних та технічних засобів 
навчання у вищій школі. 
 
Тема 3. Дидактичні та методичні принципи вивчення слов’янських мов та 
літератур у вищій школі. Фактор мотивації. 
 
Тема 4. Зразки письмових та усних завдань. Методика формулювання 
запитань для студентів. Функції оцінювання. 
 
Тема 5. Типи і структура занять із слов’янських літератур. Індивідуалізація у 
процесі університетського навчання. 
 
Тема 6. Зразки занять зі слов’янської мови у вищих навчальних закладах. 
Аналіз методичних підходів на занятті зі слов’янської мови. 
 
Тема 7. Культурологічний підхід у вивченні слов’янських мов літератур у 
вищій школі.  
 
Тема 8. Гуманізація процесу навчання у вищій школі. 

 
 
 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 
л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Тема 1. 
Загальноєвропейські 
рекомендації з 
мовної освіти. Мета 
і завдання курсу. 
Методика 
викладання 
слов’янських мов і 
літератур у 
контексті 
гуманітарних 
дисциплін. 

 2 2   10       

Тема 2. Організація 
та забезпечення 
навчального 
навчальних 
дисциплін зі 
слов’янських мов та 
літератур у вищій 
школі. Планування 
курсів та вимоги до 
занять у вищій 
школі. 
Використання 
загальних та 
технічних засобів 
навчання у вищій 
школі. 
 

 2 2   10       

Тема 3.  
Дидактичні та 
методичні принципи 
вивчення 
слов’янських мов та 
літератур у вищій 
школі. Фактор 

 2 2   10       



 
 

 
 
 
 
 
 

мотивації. 
Тема 4. Зразки 
письмових та усних 
завдань. Методика 
формулювання  
запитань для 
студентів. Функції 
оцінювання. 

 2 2   12       

Тема 5. Типи і 
структура занять із 
слов’янських 
літератур. 
Індивідуалізація у 
процесі 
університетського 
навчання. 

 2 2   12       

Тема 6. Зразки 
занять зі 
слов’янської мови у 
вищих навчальних 
закладах. Аналіз 
методичних 
підходів на занятті 
зі слов’янської 
мови. 
 

 2 2   12       

Тема 7. 
Культурологічний 
підхід у вивченні 
слов’янських мов 
літератур у вищій 
школі. 

 2 2   12 
 

      

Тема 8. Гуманізація 
процесу навчання у 
вищій школі. 

 2 2   10       

Усього годин  16 16   88       



 Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Форма звіту Кількість 
годин 

1 Загальноєвропейські рекомендації з мовної 
освіти. Мета і завдання курсу. Методика 
викладання слов’янських мов і літератур у 
контексті гуманітарних дисциплін. 

Усне 
повідомлення. 
Опрацювання 
літератури.  

 10 

2 Організація та забезпечення навчального 
навчальних дисциплін зі слов’янських мов та 
літератур у вищій школі. Планування курсів 
та вимоги до занять у вищій школі. 
Використання загальних та технічних засобів 
навчання у вищій школі. 

Усне 
повідомлення. 
Опрацювання 
літератури. 

 10 

3 Дидактичні та методичні принципи вивчення 
слов’янських мов та літератур у вищій школі. 
Фактор мотивації. 

Усне 
повідомлення. 
Опрацювання 
літератури. 

 10 

4 Зразки письмових та усних завдань. 
Методика формулювання  
запитань для студентів. Функції оцінювання. 

Усне 
повідомлення. 
Опрацювання 
літератури. 
Підготовка 
завдань для 
контрольних. 

 12 

5 Типи і структура занять із слов’янських 
літератур. Індивідуалізація у процесі 
університетського навчання. 

Усне 
повідомлення.  
Підготовка 
плану-
конспекту зі 
слов’янської 
літератури 

 12 

6 Зразки занять зі слов’янської мови у вищих 
навчальних закладах. Аналіз методичних 
підходів на занятті зі слов’янської мови. 
 

Усне 
повідомлення. 
Підготовка 
плану-
конспекту зі 
слов’янської 
мови 

 12 

7 Культурологічний підхід у вивченні 
слов’янських мов літератур у вищій школі. 

Усне 
повідомлення 

 12 

8 Гуманізація процесу навчання у вищій школі. Усне 
повідомлення.  

 10 

 
 



Методи навчання 
Словесні (лекції у формі пояснень, розповідей та бесід); наочні 

(застосування ілюстрацій та демонстрацій, що відповідають темі лекційних 
та практичних занять); практичні (застосування набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань). 
Методи контролю 

Підсумковий контроль передбачений у формі іспиту через виставлення 
оцінки за результатами поточної успішності та результатів іспиту. 
Оцінювання поточної успішністі проводиться за 50-бальною шкалою. Бали за 
поточну успішність нараховуються так: 
1. оцінювання письмових завдань впродовж семестру (підготовка 
контрольних та тестових завдань, підготовка плану-конспекту зі слов’янської 
мови та літератури) – 50 балів; 
2. оцінка за іспит – 50 балів. 
Максимальна кількість балів – 100. 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Методичне забезпечення 
Методичне забезпечення дисципліни складається з: 
- конспекту лекцій; 
- комплекту практичних завдань; 
- комплекту завдань для письмових опитувань; 
- переліку тем для усних опитувань; 
- списку рекомендованої літератури. 

 
 Рекомендована література 

 

1. Гапонова, С. В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов у ХХ 
ст. / С. В. Га понова // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С.18-22.  
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання. – К.: Ленвіст, 2003. 
3. Куцевол О. М. Теоретико - методичні основи розвитку креативності 
майбутніх учителів літератури / Ольга Миколаївна Куцевол. – Вінниця : 
Глобус - Прес, 2006. – 348 с. 

Оцінка за шкалою ECTS 
Оцінка 
в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, диференційований 
залік 

Залік 

А Відмінно 90–100 Відмінно 5 

зараховано 
В Дуже добре 81–89 

Добре 4 
С Добре 71–80 
D Задовільно 61–70 

Задовільно 3 
Е Достатньо 51–60 

FX (F) Незадовільно 0–50 Незадовільно 2 не зараховано 



4. Методика викладання іноземних мов у вищій школі // За ред. Жлуктенка. – 
К., 1971. 
5. Морська Л.І. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для 
спеціальних цілей// Іноземні мови. – 2002. - №2. – с. 23-24. 

6. Небеленчук І. О. Діалогові технології навчання світової літератури: 
науково-методичний посібник. – Кіровоград : ТОВ «ПОЛІМЕД-Сервіс», 
2015. – 205 с. 
7. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Процеси вивчення і викладання іноземних 
мов// Іноземні мови. – 2000. - № 3. – С. 50-55. 
8. Ніколаєва С. Ю. Ступенева освіта в Україні та система навчання іноземних 
мов / С.Ю. Ніколаєва, О.П. Петращук, Н.О. Бражник. – К.: Ленвіт, 1996. – 90 
С 
9. Ніколаєва С.Ю., Шерстюк О.М. Сучасні підходи до викладання іноземних 
мов// Іноземні мови. – 2001. - № 1, 3. – С. 50-57. 
10. Основы методики преподавания иностранных языков \ Под ред. В.А. 
Бухбиндер. – К.: Вища школа, 1988. 
11. Скуратівська М.О. Сучасні методи та технології викладання іноземних 
мов у вищій школі України // М.О. Скуратівська Філологія та методика 
викладання: науково-методичний вісник. – К. 2009. – С. 151- 164. 
12. Cисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих//Навчальний-
методичний посібник для викладачів системи формальної, неформальної та 
ін формальної освіти дорослих. - 2011. - C. 36-37. 
13. Тарнопольський В. Методика викладання іноземних мов. Конспект 
лекцій. – Днепропетровськ, 2002 
14. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій 
школі на екзистенціально - діалогічних засадах: дис. …докт. пед. наук: 
13.00.02 / Токмань Ганна Леонідівна. – К., 2002. – 487 с. 

15. Хоменко Л. Я. Нові методи навчання на Заході // Іноземні мови. — 1998. 
— № 1. — С. 32 — 35. 

16. HALTUFOVÁ, Lucie. Aktivizační metody ve výuce cizích jazyků: diplomová 
práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra 
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