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курс 

 

Завданням курсу з методики викладання фахових дисциплін у вищій школі 

є ознайомлення маґістрів з методичним доробком як українських, так і 

зарубіжних філологів.  

Цей курс забезпечує  розуміння методичних прийомів у викладанні 

фахових дисциплін та ознайомлює з інноваційними методами.  

  Методика викладання - важливий і необхідний компонент програми 

професійної філологічної освіти маґістрів - славістів. Вивчаючи цей 

предмет, студенти натрапляють на певні труднощі: 

розуміння та засвоєння міжнародних стандартів та вимог до вивчення 

іноземних (слов’янських) мов, розуміння сучасних тенденцій у викладанні 

літературних та мовних курсів у вищій школі на різних професійних 

рівнях.     

Курс з методики викладання фахових дисциплін у вищій школі покликаний    

підготувати майбутніх маґістрів до викладацької роботи, навчити їх 

правильно читати навчальні програми, вміти узгоджувати викладання 

філологічних дисциплін  з контекстом гуманітарних дисциплін загалом,   

складати плани-конспекти занять зі слов'янської літератури та мови для 

українців, використовуючи при цьому інноваційні методи, активно 

залучаючи культурологічний компонент. Запропонований навчальний курс 

є важливим і необхідним компонентом програми професійної філологічної 

освіти студентів-славістів, фактично є  підсумком та апробацією здобутих 

знань з теоретичних та практичних курсів із морфології, лексикології, 

синтаксису чеської мови, актуальних проблем слов'янського мовознавства, 

нових тенденцій у вивченні слов'янських мов.  

https://philology.lnu.edu.ua/course/metodyka-vykladannia-fahovyh-dyscyplin-u-vsh
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Коротка анотація 

курсу 

Курс з методики викладання фахових дисциплін у вищій школі 

призначений для маґістрів-славістів першого року навчання. Як частина 

обов'язкової програми цей курс дає студентові знання та формує навички у 

методиці викладання слов’янськоґ мови та літератури, ознайомлює з 

новими та ефективними дидактичними прийомами подачі навчального 

матеріалу, актуалізує фактор мотивації у майбутній славістів.  

Завдання курсу "Методика викладання фахових дисциплін у вищій 

школі " – підготувати майбутніх викладачів-славістів до практичної роботи 

у сучасних глобалізаційних умовах.  

Мета та цілі курсу Мета курсу –  допомогти студентові засвоїти основний теоретичний  

апарат методики як науки загалом та методики викладання фахових 

дисциплін як підсумку та узагальнення знань зі славістичних курсів 

зокрема, засвідчити сучасні напрацювання, вдосконалення, інноваційні 

методи та їх впровадження у процесі викладання.  

Курс з методики викладання фахових дисциплін у вищій школі має 

загальнотеоретичні та  практичні цілі.                                                                 

Загальнотеоретичні цілі курсу з  методики викладання фахових 

дисциплін полягають в тому, щоб: 

 осмислити теоретичний апарат курсу, засвоїти вимоги до 

володіння іноземною (слов’янською) мовою; 

 ознайомитись з методичним та дидактичним досвідом 

викладання мови та літератури у вищій школі; 

 усвідомити зв'язок між предметами гуманітарної парадигми; 

 зрозуміти мову як суспільне явище; 

 аналізувати, порівнювати і класифікувати різні напрями і 

школи в лінгвістиці; 

 оцінювати історичні надбання та новітні досягнення 

літературознавства; 

 характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, 

принципи, основні  поняття тощо) та прикладні аспекти 

обраної філологічної спеціалізації.  

 

Практичні цілі курсу з  методики викладання фахових дисциплін у вищій 

школі вбачаємо в тому, що він допоможе: 

 підготувати майбутніх педагогів до викладацької роботи; 

 навчить ретельно та правильно обирати підходи до 

викладання філологічних курсів. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова: 
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Cesta, 1996. 
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спеціальних цілей// Іноземні мови. – 2002. - №2. – с. 23-24. 
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іноземних мов// Іноземні мови. – 2000. - № 3. – С. 50-55. 
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12. 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. 

13. Cисоєва С. Інтерактивні технології навчання дорослих//Навчальний-

методичний посібник для викладачів системи формальної, неформальної та 

ін формальної освіти дорослих. - 2011. - C. 36-37. 

14. Тарнопольський В. Методика викладання іноземних мов. Конспект 

лекцій. – Днепропетровськ, 2002 

15.  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. 
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16. 
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Тривалість курсу 1 семестр маґістерського навчання 

 

Обсяг курсу  Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Мета і завдання 

курсу. Методика викладання слов’янських мов і літератур у 

контексті гуманітарних дисциплін. Інноваційні методи у викладанні 

слов’янських мов і літератур. 

Загальний обсяг годин: 120, у т.ч.  16 годин лекційних, 16 годин 

практичних, 88 годин самостійної роботи, кредитів 4 ; 1 модуль. 

 

Очікувані 

результати 

навчання 

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; 

http://www.isaieva.kiev.ua/student-us.html


- можливості роботи з текстом; 

- способи  підготовки письмової роботи, тесту та презентації; 

 - основні фактори, пов′язані з оцінюванням. 

Ключові слова мовна освіта, лінгвокраїнознавство, мотивація, 

демотивація,оцінювання, діалог Сократа, мотиваційні запитання, 

контрольні запитання, риторичні вправи, логічний ряд, робота з 

помилками, гуманізація, план-конспект, культурологічний 

компонент, формування когнітивної, аксіологічної компетенції. 

Формат курсу очний 

Теми *СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит 

Пререквізити лексико-граматичний курс зі слов’янської мови, морфологія, 

лексика та фразеологія слов’янських мов,  історія слов’янської 

літератури, фольклористика, народознавство, актуальні тенденції у 

розвитку слов’янських мов та літератур. 

 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі передбачає 

застосування методів емпіричного дослідження, теоретичного 

дослідження та методів кількісного оброблення результатів. 

Необхідне 

обладнання 

        проєктор 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

так:  

•       практичні: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30 

(підготовка повідомлень, зразків контрольних та тестових завдань, планів-

конспектів з мови та літератури ); 

•       модулі: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20; 

•       іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до іспиту 1.Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти. Мета і завдання курсу.  

2. Методика викладання слов’янських мов і літератур у контексті 

гуманітарних дисциплін.  

3. Організація та забезпечення навчального навчальних дисциплін зі 

слов’янських мов та літератур у вищій школі.  

4. Планування курсів та вимоги до занять у вищій школі. Використання 

загальних та технічних засобів навчання у вищій школі. 

5. Дидактичні та методичні принципи вивчення слов’янських мов та 

літератур у вищій школі.  

6.Фактор мотивації. 

7. Зразки письмових та усних завдань. Методика формулювання запитань 

для студентів. 

8. Функції оцінювання. 

9.Типи і структура занять із слов’янських літератур.  



10. Індивідуалізація у процесі університетського навчання. 

11. Зразки занять зі слов’янської мови у вищих навчальних закладах.  

12.Аналіз методичних підходів на занятті зі слов’янської мови. 

13.Культурологічний підхід у вивченні слов’янських мов літератур у вищій 

школі.   

14.Гуманізація процесу навчання у вищій школі. 

1.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



 

СХЕМА КУРСУ 

 

Тиж. 

/ 

дата 

/ 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття) 

 

Література Завдання, год 

 

Термін 

виконання 

 Змістовий модуль 1  Методика викладання 

слов’янських мов та літератур у контексті 

гуманітарних дисциплін 

 

 

    

1 т. 

 

2 

год. 

 Тема 1. Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти. Мета і завдання курсу. Методика 

викладання слов’янських мов і літератур у 

контексті гуманітарних дисциплін.  

 

 

лекція 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.Загальноєвропейсь

кі Рекомендації з 

мовної освіти: 

вивчення,викладання 

оцінювання. – К.: 

Ленвіст, 2003. 

3.Куцевол О. М. 

Теоретико -

  

Загальноєвропейські рекомендації 

з мовної освіти. Мета і завдання 

курсу. Методика викладання 

слов’янських мов і літератур у 

контексті гуманітарних дисциплін.  

 

 

 

  

 

 



методичні основи 

розвитку 

креативності 

майбутніх учителів 

літератури / Ольга 

Миколаївна 

Куцевол. – Вінниця : 

Глобус - Прес, 2006. 

– 348 с. 

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 

1 т. 

2 год 

Тема 1. Загальноєвропейські рекомендації з 

мовної освіти. Мета і завдання курсу. Методика 

викладання слов’янських мов і літератур у 

контексті гуманітарних дисциплін. 

практичне 1.Загальноєвропейсь

кі Рекомендації з 

мовної освіти: 

вивчення,викладання 

оцінювання. – К.: 

Ленвіст, 2003. 

2. Методика 

Тема 1. Загальноєвропейські 

рекомендації з мовної освіти. Мета 

і завдання курсу. Методика 

викладання слов’янських мов і 

літератур у контексті 

гуманітарних дисциплін.  

 

 



викладання 

іноземних мов у 

вищій школі // За 

ред. Жлуктенка. – К., 

1971. 

Ніколаєва С. Ю. 

3.Ступенева освіта в 

Україні та система 

навчання іноземних 

мов / С.Ю. 

Ніколаєва, О.П. 
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