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Інформац  
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Дисципліна “Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі” є 
нормативною дисципліною зі спеціальності Спеціальність 035 Філологія. 
Спеціалізації: 035.01 “Українська мова та література“ , 035. 10 “Прикладна 
лінгвістика”, 035.09 “Фольклористика”, 035. 01 “Українська мова та література 
(літературна творчість)” для освітньої програми “Українська мова та література”. 
Ця дисципліна викладається в 10 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ECTS)

Коротка
анотація
курсу

Курс Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» -  важливий 
етап у формуванні педагогічної майстерності студента-філолога. Адже основним 
фахом студента-магістра з української мови є викладання у закладах вищої школи, 
тому курс зможе ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних 
дисциплін у вищій школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних 
дисциплін у вищій школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю 
засвоєння вивченого матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо). У результаті 
магістр-філолог умітеме застосувавати традиційні та інноваційні принципи та 
методи у процесі викладання філологічних дисциплін у вищій школі, аналізувати 
компетентності у процесі викладання фахових дисциплін, підготувати лекцію і 
провести її; підготувати практичне заняття і провести його.

Завданням курсу «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» є 
вироблення у студентів уміння застосовувати традиційні та нкетрадиційні методи
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навчання, планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій 
з філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення 
практичних занять з філологічних дисциплін; навчити студентів складати білети 
та завдання для контрольних робіт і колоквіумів.

Навчальний процес передбачає лекції, практичні заняття, самостійну роботу. 
Підготовка до практичного заняття складається з двох етапів. На першому 
студент-філолог знайомиться із системою запитань та вивчає основний 
теоретичний матеріал. Опрацювання наукових відомостей та ознайомлення з 
методичними засадами, закладеними в працях із лінгводидактики, -  важливий 
етап для формування теоретичного підґрунтя майбутньої професійної діяльності. 
Робота з рекомендованою літературою вчить виявляти, критично осмислювати та 
творчо використовувати кращі надбання педагогічного досвіду.

Другий етап -  виконання практичних завдань, основне призначення яких 
навчити свідомо набувати власного досвіду у процесі викладання української 
мови у вищій школі. На практичному занятті магістранти формують навички 
застосовувати загальні й часткові дидактичні методи та прийоми в навчанні у 
вищій школі, обирати відповідні форми роботи, оцінювати їхню ефективність, що 
надалі повинно забезпечити вдосконалення професійної майстерності. Практичні 
завдання побудовано на засадах творчого підходу, з урахуванням можливостей 
залучення здобутих теоретичних знань.

М ета та 
цілі курсу

Мета курсу «Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі» 
ознайомити студентів з особливостями вивчення філологічних дисциплін у вищій 
школі; плануванням, видами робіт при вивченні філологічних дисциплін у вищій 
школі (лекції, практичні заняття); з формами контролю засвоєння вивченого 
матеріалу (заліки, іспити, колоквіуми, тощо).

Завдання, аналізувати форми навчання фахових дисциплін у вищій школі; 
формувати творчі та дослідницькі уміння і навички (діагностичні, прогностичні, 
організаційні, комунікативні), мовленнєву компетентність; виробити у студентів 
уміння планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій з 
філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення 
практичних занять з філологічних дисциплін; дослідити модульно-рейтингової 
системи навчання у вищій школі; види самостійної роботи у вищій школі; форми 
контролю за навчальним процесом у вищій школі.
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1. .
Триваліст 
ь курсу

Один семестр (9)

Обсяг
курсу

Поняття
Загальний обсяг 120 годин, у т. ч. 16 годин лекційних, 16 годин практичних занять 
і 88 години самостійної роботи. 4 кредити ЄКТС. 3 модулі.

Очікувані
результат
и
навчання

У результаті вивчення курсу студент повинен 
знати:
специфіку викладання української мови на філологічних та нефілологічних 
спеціальностях;
загальнодидактичні принципи навчання української мови у вищій школі; 
традиційні та нетрадиційні методи; 
форми навчання української мови у вищій школі; 
особливості проблемного навчання української мови у вищій школі; 
особливості модульно-рейтингової системи навчання української мови у вищій 
школі;
види самостійної роботи з української мови у вищій школі; 
форми контролю за навчальним процесом у вищій школі; 
способи активізації навчального процесу у вищій школі.

Ключові
слова

Методика викладання української мови у вищій школі, викладання української 
мови на філологічних та нефілологічних спеціальностях; компетентнісний підхід у 
викладанні української мови у вищій школі; принципи навчання української мови 
у вищій школі, технологія лекційних та практичних занять, система ткстових 
завдань, методичні рекомендації, тренувальна вправа.

Формат
курсу

Очний, заочний

Теми * СХЕМА КУРСУ
П ідсумко
вий

Іспит
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контроль,
форма
Пререквіз
ити

Цикл курсів з лексикології, фонетики, моорфології, синтаксису української мови, 
історії мови, історичної граматики, діалектології, культури мови, методики 
вивчення української мови в середній школі.

Навчальні 
м етоди та 
техніки, 
які
будуть  
використ 
овуватися  
під час 
викладан 
ня курсу

Курс «Методика викладання української мови у вищій школі» передбачає 
застосування словесних та дослідницьких методів, що виявляється у таких 
прийомах:
застосування прийому пояснення у процесі вивчення теоретичних понять 
(методика, структура лекційного та практичного загняття, традиційні та 
інноваційні методи та прийоми у вивченні української мови у вищій школі; 
використання бесіди для активізації когнітивної діяльності студентів у процесі 
вивчення понять, пов’язаних з методикою викладання;
застосування прийому інструктажу під час написання власних конспектів лекцій 
та практичних занять з української мови; 
використання наочних методів викладання.

Н еобхідн
е
обладнан
ня

Проектор, комп’ютер, мультимедійна дошка

Критерії
оцінюван
ня
(окремо
для
кожного
виду
навчальн
ої
діяльност
і)

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються так:
• практичні: 20% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 20;
• модулі: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 30;
• екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50.

Підсумкова максимальна кількість балів 100.
Академічна доброчесність: очікується, що відповіді студентів будуть 
оригінальними. Виявлення ознак академічної недоброчесности у відповіді 
студента, незалежно від масштабів плагіату чи обману, є підставою для того, щоб 
викладач її не зарахував. Відвідування занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти 
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому 
випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для 
виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. Література. Усю літературу, 
яку студенти не зможуть знайти самостійно, надає викладач виключно в освітніх 
цілях без права її передачі третім особам. Студентів заохочують до використання 
також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані за виконання 
відповідних видів модульних робіт, а також бали, набрані впродовж семестру за 
виступи на практичних заняттях, участь в обговоренні. При цьому обов’язково 
враховується присутність на занятті та активність студента під час практичного 
заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 
мобільним телефоном, планшетом та іншими мобільними пристроями під час 
занять з метою, не пов’язаною з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 
виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесности не толеруються

Питання 
до  заліку.

1. Об’єкт, предмет методики навчання фахових дисциплін та основні підходи 
до навчання мовознавчих дисциплін у вищому навчальному закладі.

2. Закономірності, принципи методики навчання мовознавчих дисциплін у 
вищих навчальних закладах.

3. Зв’язок методики навчання мовознавчих дисциплін із суміжними науками.
4. Особливості організації навчального (освітнього) процесу у вищому 

освітньому закладі.
5. Структура проекту стандарту вищої освіти магістра філології за



спеціальністю 035 «Філологія».
1. Компетентнісний підхід у вищій освіті. Ключові компетентності.
2. Перелік компетентностей магістра філології відповідно до проекту 

стандарту вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».
3. Призначення навчального плану, навчальної, робочої програми.
6. Класифікація методів навчання української мови у вищому закладі освіти. 

Словесні, наочні та практичні методи навчання.
7. Методи навчання за ступенем керування навчальною діяльністю: під 

керівництвом викладача, самостійна робота студентів (з книгою, курсова 
робота, магістерська робота).

8. Активні, інтерактивні методи, інноваційні методи: кейс-метод, “мозковий 
штурм”, метод проектів, метод портфоліо тощо.

9. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 
пізнавальної діяльності: ділові та рольові ігри. дискусії, диспути, 
студентські наукові конференції, створення ситуації емоційно-моральних 
переживань, створення ситуації пізнавальної новизни та зацікавленості 
тощо.

10. Дискусія як метод навчання у вищій школі. Види дискусій: “круглий стіл”, 
дебати, техніка “акваріуму”, експертна група.

11. Методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 
діяльності: методи усного контролю, методи письмового контролю, методи 
самоконтролю.

12. Основні види навчальних занять у вищій школі.
13. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова практичного 

заняття.
14. Методика планування і проведення практичних занять .
15. Традиційні та інноваційні форми практичних.
16. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного 

заняття.
17. Структура академічної лекції, основні вимоги до лекційного заняття.
18. Методика планування і реалізації лекції з мовознавчих дисциплін.
19. Традиційні та інноваційні форми лекцій.
20. Самостійна робота студентів-філологів.
21. Організація контролю та оцінювання навчальних досягнень 

студентів
22. Форми контролю в процесі навчання фахових дисциплін 

філологічного напряму у вищій школі.
23. Модульний контроль знань, особливості.
24. Семестровий контроль.
25. Організація заліків та іспитів.
26. Методичні основи організації тестового контролю знань.
27. Класифікація тестів.
28. Оцінювання знань і умінь студентів.
29. Модульно-рейтингова система оцінювання.
30. Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та 

національною системою
31. Державна атестація студентів рівнів бакалавра та магістра. 

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів.
32. Особливості дистанційного викладання.
33. Електронні засоби, мережевий сервіс.

34. Хмарні сервіси у вивчені дисциплін філологічного напряму.

Опитуван
ня

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню 
курсу.



СХЕМА КУРСУ

Тиж.
/
год.-

Тема, план, короткі тези Форма
діяльнос
ті
(заняття)

Література Завдання, год Термін
виконання

МОДУЛЬ І
7 т. 

2
год.

Методика фахових дисциплін як наукова 
дисципліна. Зміст, структура курсу та методи 
наукового дослідження.

лекція Закон України «Про вищу 
освіту». Закон від  
01 .07 .2014  №  1556 VII 
[Електронний ресурс]. -  
Реж им доступу: 
http://vnz.org.ua/ 
zakonodavstvo/11 1_zakon_  
ukrayiny_pro_vyschu_osvit 
u.
Стандарт вищ ої освіти. За 
спеціальністю  035  
«Ф ілологія» галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» 
для другого  
(магістерського рівня) 
вищ ої освіти //  
https ://mon. gov.ua/storage/a  
pp/m edia/vishcha- 
osvita/zatverdzeni% 20stand  
arty/2 0 19/06 /25 /035-  
filo lo  giya-m agistr.pdf 
Костів О. М ісце і роль 
курсу „М етодика  
викладання ф ахових  
дисциплін” у  підготовці 
магістрів української 
ф ілології / /  «У  вимірах  
слова». Збірник наукових  
праць на пошану 
проф есора Ірина Кочан. -

Об’єкт, предмет методики 
навчання фахових дисциплін та 
основні підходи до навчання у 
вищому навчальному закладі. (6 
год.)

17. 02. 23.

http://vnz.org.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf


Львів, 2019. -  С. 4 2 7 -4 3 6  
(у співавторстві).
Костів О, М азурик Д. 
«К урс „М етодика  
викладання ф ахових  
дисциплін” у  становленні 
проф есійної
компетентності магістрів- 
філологів» / /  В існик  
Львівського університет. -  
Серія філологічна. -  2020  
-  В ипуск 72 / /  Д оступно з  
джерела:
http://publications.lnu.edu.u  
a/bulletins/index.php/philol 
ogy /article /v iew /10924 /111 
77

8 т.
2 год

Методика фахових дисциплін як наукова 
дисципліна. Зміст, структура курсу та методи 
наукового дослідження.

Практич
не
заняття

Костів О. М ісце і роль 
курсу „М етодика  
викладання ф ахових  
дисциплін” у  підготовці 
магістрів української 
ф ілології / /  «У  вимірах  
слова». Збірник наукових  
праць на пошану 
проф есора Ірина Кочан. -  
Львів, 2019. -  С. 4 2 7 -4 3 6  
(у співавторстві).
Костів О, М азурик Д. 
«К урс „М етодика  
викладання ф ахових  
дисциплін” у  становленні 
проф есійної
компетентності магістрів- 
філологів» / /  В існик  
Львівського університет. -  
Серія філологічна. -  2020  
-  В ипуск 72 / /  Д оступно з  
джерела:

Зв’язок методики навчання 
мовознавчих дисциплін із 
суміжними науками. (6 год.)

24. 02. 23

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177


http://publications.lnu.edu.u  
a/bulletins/index.php/philol 
ogy /article /v iew /10924 /111 
77

9 т. 

2
год.

Навчальний (освітній) процес у вищому 
освітньому закладі.

лекція Навчальний план 
підготовки магістра з 
галузі знань 03 
«Г уманітарні науки» за 
спеціальністю  035  
«Ф ілологія» спеціалізації 
035.01 «Українська мова  
та література.- Режим  
доступу:
https://philology.lnu.edu.ua/ 
academ ics/m aster/curriculu  
m-ukraj inska-m ova-ta- 
literatura»

Закон про вищу освіту та Стандарт 
вищої освіти. (6 год.)

03.02.23

10 т. 
2
год.

Поняття освітньо-професійної програми (ОПП) 
підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ). Обсяг дисциплін на 
філологічному факультеті. Призначення 
навчального плану, навчальної програми, робочої 
програми. Поняття про силабус.

Практич
не
заняття

Стандарт вищ ої освіти. За 
спеціальністю  035  
«Ф ілологія» галузі знань 
03 «Гуманітарні науки» 
для другого  
(магістерського рівня) 
вищ ої освіти //  
https ://mon. gov.ua/storage/a  
pp/m edia/vishcha- 
osvita/zatverdzeni% 20stand  
arty/2 0 19/06 /25 /035-  
filo lo  giya-m agistr.pdf 
Навчальний план 
підготовки магістра з 
галузі знань 03 
«Гуманітарні науки» за 
спеціальністю  035  
«Ф ілологія» спеціалізації 
035.01 «Українська мова  
та література.- Режим  
доступу:

Поняття про силабус. (6 год.)

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
https://philology.lnu.edu.ua/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf


https://philology.lnu.edu.ua/ 
academ ics/m aster/curriculu  
m-ukraj inska-m ova-ta- 
literatura»
Чим відрізняється силабус  
від РТП  і НМ К. -  
Доступно з джерела: 
https://naqa. gov.ua/w p- 
content/uploads/2019/08 .pd f

11 т 
2
год.

Методи навчання фахових дисциплін 
філологічного спрямування у вищій школі 
Технологія навчання.

лекція Лінгвістична підготовка 
майбутніх фахівців: 
ефективні технології 
навчання: монографія /  
Олена С еменог, Вікторія  
Герман, Олександр Земка, 
Ольга Рудь, Наталія 
Громова, Наталя 
Пономаренко, Інна 
Левенок, М арина 
Ячменик. -  Суми : сум дпу  
ім ені А. С. Макаренка, 
2017. -  351 с.

11т. 
2
год.

Методи навчання фахових дисциплін 
філологічного спрямування у вищій школі. 
Традиційні методи.

практич
не
заняття

Лінгвістична підготовка 
м айбутніх фахівців: 
ефективні технології 
навчання: монографія /  
Олена С еменог, Вікторія  
Герман, Олександр Земка, 
Ольга Рудь, Наталія 
Громова, Наталя 
Пономаренко, Інна 
Левенок, М арина 
Ячменик. -  Суми : сум дпу  
ім ені А. С. Макаренка, 
2017. -  351 с.

Порівняльна характеристика 
методів навчання у вищій та 
середній школі. (8 год.)

25. 03. 2023

МОДУЛЬ 2

https://philology.lnu.edu.ua/
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08.pdf
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08.pdf


12т.

2
год.

Лекція у вищій школі. Основні види навчальних 
занять у вищій школі. Функції, сутність, 
дидактична мета і загальна будова лекційного 
заняття з фахових дисциплін.

лекція С еменог О. Академічна  
лекція як проф есійний  
комунікативний ф еномен  
/ /  Естетика і етика 
педагогічної дії. Збірник  
наукових праць. -  2011. -  
Вип. 2. -  С. 91-101  
Копусь О. А. Роль лекції в 
навчанні м айбутніх  
магістрів ф ілології/ 
О. М. Горошкіна, О. А. 
Копусь //  Ukrainica VI 
soucasna ukrajinistica 
problem  jazyka, literatury a 
kultury Sbornik vedeckych  
clanku VI. O lom oucke 
sym posium  ukrajinistu 
stredni a vychodni Evropy  
O lom ouc, 2014. -  С. 378
383.

Нетрадиційні методи навчання. (8 
год.)

31. 03.23

13т.

2
год.

Традиційні та інноваційні форми лекцій з курсу 
сучасної української мови. Вимоги до структури 
вишівської лекції. Засоби навчання під час лекції.

Практич
не
заняття

С еменог О. Академічна  
лекція як проф есійний  
комунікативний ф еномен  
/ /  Естетика і етика 
педагогічної дії. Збірник  
наукових праць. -  2011. -  
Вип. 2. -  С. 91-101  
Короткий
термінологічний словник з 
інноваційних
педагогічних технологій  
[Електронний ресурс]. -  
Реж им доступу: w w w . 
U R L : http ://ualib.com.ua/br 
6601.htm l.
Копусь О. А. Роль лекції в 
навчанні м айбутніх  
магістрів ф ілології/ 
О. М. Горошкіна, О. А.

Оформлення лекційних 
презентацій. (8 год)

08.04.23

http://ualib.com.ua/br_6601.html
http://ualib.com.ua/br_6601.html


Копусь //  Ukrainica VI 
soucasna ukrajinistica 
problem  jazyka, literatury a 
kultury Sbornik vedeckych  
clanku VI. O lom oucke 
sym posium  ukrajinistu 
stredni a vychodni Evropy  
O lom ouc, 2014. -  С. 378
383.

14 т. 

2
год.

Практичне заняття у вищій школі. Основні види 
навчальних занять у вищій школі. Функції, 
сутність, дидактична мета і загальна будова 
практичного заняття.

лекція Кочан І. М. Словник- 
довідник із  методики  
викладання української 
мови /  І. М. Кочан, Н. М. 
Захлюпана. -  [2-е вид., 
виправлене і доп.]. -  Львів 
: Видавничий центр Л Н У  
ім. Івана Франка, 2005. -  
306 с.
Д ороз В. Ф. М етодика  
вивчення української мови  
у вищій школі : 
[навчальнометодичний  
посібник] /  В. Ф. Дороз. -  
К. : Центр учбової 
літератури, 2008. -  176 с.

15 т. 

2
год.

Методика розроблення і проведення практичних 
занять з фахових дисциплін філологічного 
профілю.

практич
не
заняття

Кочан І. М. Словник- 
довідник із  методики  
викладання української 
мови /  І. М. Кочан, Н. М. 
Захлюпана. -  [2-е вид., 
виправлене і доп.]. -  Львів 
: Видавничий центр Л Н У  
ім. Івана Франка, 2005. -  
306 с.

Традиційні та інноваційні форми 
практичних занять з курсу 
сучасної української мови. (6 год)

21.04.23

16 т. Форми контролю в процесі навчання фахових 
дисциплін філологічного напряму у вищій школі. 
Модульний контроль знань, особливості.

лекція Паращенко Л. І., 
Леонський В. Д., Леонська  
Г.І. Тестові технології у  
навчальному закладі:

Модульний контроль знань, 
особливості. Семестровий 
контроль. (6 год.)

28. 04. 23



2
год.

Семестровий контроль. М етод. П осібник. К.: 
“М айстерня книги”, 2006. 
217  с.
Д ороз В. Ф. М етодика  
вивчення української мови  
у вищій школі : 
[навчальнометодичний  
посібник] /  В. Ф. Дороз. -  
К. : Центр учбової 
літератури, 2008. -  176 с.

17 т. 

2
год.

Форми контролю в процесі навчання фахових 
дисциплін філологічного напряму у вищій школі.

Практич
не
заняття

Паращенко Л. І., 
Леонський В. Д., Леонська  
Г.І. Тестові технології у  
навчальному закладі: 
М етод. П осібник. К.: 
“М айстерня книги”, 2006. 
217  с.
Д ороз В. Ф. М етодика  
вивчення української мови  
у  вищій школі : 
[навчальнометодичний  
посібник] /  В. Ф. Дороз. -  
К. : Центр учбової 
літератури, 2008. -  176 с.

Організація заліків та іспитів. 
Методичні основи організації 
тестового контролю знань. 
Класифікація тестів. (6 год.)

06. 05. 23

МОДУЛЬ 3
18т.

2
год.

Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно- 
рейтингова система оцінювання. Уніфікована 
шкала оцінювання студентів за системою ECTS та 
національною системою Державна атестація 
студентів рівнів бакалавра та магістра. 
Організація проведення державних 
кваліфікаційних іспитів.

лекція Кочан І. М. Словник- 
довідник із  методики  
викладання української 
мови /  І. М. Кочан, Н. М. 
Захлюпана. -  [2-е вид., 
виправлене і доп.]. -  Львів 
: Видавничий центр Л Н У  
ім. Івана Франка, 2005. -  
306 с.
Гронлунд Норман Е. 
Оцінювання студентської 
успіш ності: Практичний  
посібник. К.: Навч. М етод. 
Центр “К онсорціум із



удосконалення  
менедж м ент-освіти в 
Україні”, 2005. 312 с.

19 т. 

2
год.

Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно- 
рейтингова система оцінювання. Організація 
проведення державних кваліфікаційних іспитів.

практич
не
заняття

Кочан І. М. Словник- 
довідник із  методики  
викладання української 
мови /  І. М. Кочан, Н. М. 
Захлюпана. -  [2-е вид., 
виправлене і доп.]. -  Львів 
: Видавничий центр Л Н У  
ім. Івана Франка, 2005. -  
306 с.
Гронлунд Норман Е. 
Оцінювання студентської 
успіш ності: Практичний  
посібник. К.: Навч. М етод. 
Центр “К онсорціум із 
удосконалення  
менедж м ент-освіти в 
Україні”, 2005. 312 с.

Самостійна робота, її особливості. 
(6 год.)

20. 05. 23

20 т. 
2
год.

Особливості дистанційного викладання. 
Електронні засоби, мережевий сервіс. Хмарні 
сервіси у вивчені дисциплін філологічного 
напряму.

лекція М акарова М. 
Використання мереж і 
Інтернет у  навчальному 
процесі студентів- 
філологів //  В існик  
Львівського університете. 
Серія філологічна. Вип. 
50. -  С. 262-267  [Режим  
доступу]
httD://Dublications.lnu.edu.u 
a/bulletins/index.DhD/Dhilol 
ogy/article/v iew /3894  
С еменог О. Електронні 
освітні ресурси  в 
лінгвометодичній  
підготовці педагога- 
дослідника /  О. С еменог // 
П едагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні

Хмарні сервіси у вивчені 
дисциплін філологічного напряму 
(8 год).

28. 05. 23

http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894


технології. - 2016. -  №  10. 
-  С. 123-134. -  Режим  
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pe 
dnauk_2016_10_13 Практи 
чне заняття № 4)

21 т. 
2
год.

Особливості дистанційного викладання. 
Електронні засоби, мережевий сервіс.

Пракичн 
е заняття

М акарова М. 
Використання мереж і 
Інтернет у  навчальному 
процесі студентів- 
філологів //  В існик  
Львівського університете. 
Серія філологічна. Вип. 
50. -  С. 262-267  [Режим  
доступу]
http://publications.lnu.edu.u  
a/bulletins/index.php/philol 
ogy/article/v iew /3894  
С еменог О. Електронні 
освітні ресурси  в 
лінгвометодичній  
підготовці педагога- 
дослідника /  О. С еменог // 
П едагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні 
технології. - 2016. -  №  10. 
-  С. 123-134. -  Режим  
доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pe 
dnauk_2016_10_13 Практи 
чне заняття № 4

Електронні засоби навчання 
фахових дисциплін. (8 год.)

31.
05. 23

http://nbuv.gov.ua/UJRN/pe
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894
http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3894
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pe

