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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма викладання 

Кількість кредитів 4 Галузь знань – гуманітарні 

науки 

035 – філологія, магістр 

 

Нормативна 

Модулів – 1 Напрям – 035 – філологія 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 Спеціальність –українська 

мова та література, 

прикладне мовознавство; 

літературна творчість, 

фольклор 

5-й 5-й 

 Семестр  9-й 

Загальна кількість  

годин – 18 
Лекції 16 год. 

Практичні заняття 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання – 1 

аудиторних – 1 

 

самостійної роботи 

студента – 0,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 
16 год. 

Самостійні 

9 год. 

УНДЗ 

Вид контролю: іспит у 

письмовій формі 

 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання– 50%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 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: 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; 

навчити студентів складати білети та завдання для контрольних робіт і колоквіумів.  

 

У результаті вивчення курсу студент повинен 

 

знати: завдання курсу “Методика викладання фахових дисциплін у вищій 

школі”; загальнодидактичні принципи та основні компетентності викладання 

філологічних дисциплін у вищій школі; форми і методи викладання філологічних 

дисциплін у вищій школі. 

 

вміти: застосувати 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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Методика фахових дисциплін як наукова дисципліна. Зміст, структура 

курсу та методи наукового дослідження. 

Тема 2 Навчальний (освітній) процес у вищому освітньому закладі.  

Тема 3.. Методи навчання фахових дисциплін філологічного спрямування у 

вищій школі Технологія навчання. 

 

 

Змістовий модуль 2.  

 

Тема 1. Лекція у вищій школі. Основні види навчальних занять у вищій школі. 

Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного заняття з фахових 

дисциплін.  

Тема 2. Практичне заняття у вищій школі. Основні види навчальних занять у 

вищій школі. Функції, сутність, дидактична мета і загальна будова практичного заняття 

Тема 3. Форми контролю  в процесі навчання фахових дисциплін 

філологічного напряму у вищій школі. Модульний контроль знань, особливості. 

Семестровий контроль.  

 

Змістовий модуль 3.  

 

Тема 1. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система 

оцінювання.  Уніфікована шкала оцінювання студентів за системою ЕСТS та 

національною системою Державна атестація студентів рівнів бакалавра та магістра. 

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів.  

Тема 2. Особливості дистанційного викладання.  Електронні засоби, 

мережевий сервіс. Хмарні сервіси у вивчені дисциплін філологічного напряму.  

 

 

4. Структура навчальної дисципліни (методика вивчення української мови у 

вищій школі).  

 

 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Усього Денна форма 

л п інд с р с 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Предмет методики викладання фахових дисциплін у вищій школі. 

Тема 1. Методика фахових дисциплін як наукова 

дисципліна. Зміст, структура курсу та методи наукового 

дослідження. 

 

2 2    

Тема 2. Навчальний (освітній) процес у вищому освітньому 

закладі.  

. 

2 2 5   
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Тема 3. Методи навчання фахових дисциплін філологічного 

спрямування у вищій школі Технологія навчання. 

 

2 2 4   

Разом – змістовий модуль 1 6 6 9   

 

 

Змістовий модуль 2. Основні форми  викладання і контролю у процесі навчання 

фаових дисциплін  у вищій школі. 

Тема 1. Лекція у вищій школі. Основні види 

навчальних занять у вищій школі. Функції, 

сутність, дидактична мета і загальна будова 

лекційного заняття з фахових дисциплін.  

 

2 2    

Тема 2. Практичне заняття у вищій школі. Основні 

види навчальних занять у вищій школі. Функції, 

сутність, дидактична мета і загальна будова 

практичного заняття. 

2 2    

Тема 3.  

Форми контролю  в процесі навчання фахових 

дисциплін філологічного напряму у вищій школі. 

Модульний контроль знань, особливості. 

Семестровий контроль.  

. 

2 2    

Разом – змістовий модуль 2 6 6    

 

Змістовий модуль 3. Методика фахових дисциплін та інноваційні форми навчання. 

Тема 1. Оцінювання знань і умінь студентів. 

Модульно-рейтингова система оцінювання.  

Уніфікована шкала оцінювання студентів за 

системою ЕСТS та національною системою 

Державна атестація студентів рівнів бакалавра та 

магістра. Організація проведення державних 

кваліфікаційних іспитів.  

 

2 2    

Тема 2. Особливості дистанційного викладання.  

Електронні засоби, мережевий сервіс. Хмарні 

сервіси у вивчені дисциплін філологічного 

напряму.  

. 

2 2    

Разом – змістовий модуль 3 

 

4 4    

Усього годин 

 

16 16    
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6 Тематика практичних занять:  

 

1. Методика фахових дисциплін як наукова дисципліна. Зміст, структура курсу та 

методи наукового дослідження. (2 год.) 

2. 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. (2 год.). 

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

Традиційні методи. (2 год.) 

4. Традиційні та інноваційні форми лекцій з курсу сучасної української мови. 

Вимоги до структури вишівської лекції. Засоби навчання під час лекції. (2 год.) 

5. Методика розроблення і проведення практичних занять з фахових дисциплін 

філологічного профілю. (2 год.) 

6. Форми контролю  в процесі навчання фахових дисциплін філологічного напряму 

у вищій школі. (2 год.). 

7. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання.  

Організація проведення державних кваліфікаційних іспитів. (2 год.) 

8. Особливості дистанційного викладання.  Електронні засоби, мережевий сервіс. 

(2 год.) 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.   Об’єкт, предмет методики навчання фахових дисциплін та основні підходи до 

навчання у вищому навчальному закладі. (4 год.) 

 

6 

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

год.) 

 

6 

3. Закон про вищу освіту та Стандарт вищої освіти. (4 год.) 6 

4. Поняття про силабус. (4 год 6 

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

6. Нетрадиційні методи навчання. (6 год.) 8 

7. Оформлення лекційних презентацій. (8 год) 8 

8. Традиційні та інноваційні форми практичних занять  з курсу сучасної української 

мови. (6 год) 

 

6 

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

10. Організація заліків та іспитів. Методичні основи організації тестового контролю 

знань. Класифікація тестів. (6 год.) 
6 

11. Самостійна робота, її особливості. (6 год.) 

 
6 

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

 
8 

13. Електронні засоби навчання фахових дисциплін. (4 год.) 8 

 Всього 88 
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8. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти для екзамену 

 

Поточне тестування та самостійна робота  

 

Підсумк

овий 

тест 

(екзамен

) 

 

50  

 

Сума 

 

100 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Предмет 

методики 

викладання 

фахових 

дисциплін у 

вищій школі 

10 б  Методи, 

принципи і 

засоби 

викладання 

фахових 

дисциплін у 

вищій 

школі. 

10 б Основні 

форми 

викладання 

фахових 

дисциплін у 

вищій 

школі. 

20 б 

 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою 

(для екзаменів і заліків) 

 

• максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з 

дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну 

успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів. 

• при оформленні документів за екзаменаційну сесію вико-

ристовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за 

різними системами. 

 

 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ЕСТS 

 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка 

в балах 

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка, оцінка з 

диференційованого заліку 

Залік 

A   90 – 100 5 Відмінно  

 

Зараховано 
B   81 – 89 

4 
Дуже добре 

C   71 – 80 Добре 

D   61 – 70 
3 

 

Задовільно 

E   51 – 60 Достатньо 

 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або колоквіумів чи 

контрольних робіт або інших видів контролю. Максимальна кількість балів, яка 

встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі  

ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або 

кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін. 
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Рекомендована література 

 

Основна 

 

• Закон України «Про вищу освіту». Закон від 01.07.2014 № 1556 VII 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/ 

zakonodavstvo/111_zakon_ukrayiny_pro_vyschu_osvitu. 

• Стандарт вищої освіти. За спеціальністю 035 «Філологія» галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» для другого (магістерського рівня) вищої освіти // 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/035-filologiya-magistr.pdf 

• Освітня програма. Галузь знань – 03 “Гуманітарні науки”. Спеціальність – 035 

“Філологія” (https://philology.lnu.edu.ua/academics/bachelor, 

https://philology.lnu.edu.ua/academics/master 

• Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології навчання: 

монографія / Олена Семеног, Вікторія Герман, Олександр Земка, Ольга Рудь, Наталія 

Громова, Наталя Пономаренко, Інна Левенок, Марина Ячменик. – Суми : сумдпу імені 

А. С. Макаренка, 2017. – 351 с. 

• Костів О. Місце і роль курсу „Методика викладання фахових дисциплін” у 

підготовці магістрів української філології // «У вимірах слова». Збірник наукових праць 

на пошану професора Ірина Кочан. – Львів, 2019. – С. 427–436 (у співавторстві). 

• Костів О, Мазурик Д. «Курс „Методика викладання фахових дисциплін” у 

становленні професійної компетентності магістрів-філологів» // Вісник Львівського 

університет. – Серія філологічна. – 2020 – Випуск 72 // Доступно з джерела: 

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

o Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної 

компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : 

[монографія] / О. А. Копусь. – 2012. – 429 с. 

 

Додаткова: 

 

o www. mon. gov. ua 

• Блажко М.  Тестові технології в оцінюванні навчальних досягнень учнів з 

української мови: основні поняття й терміни  // Вісник Львівського університете. 
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• Бондаренко Г. Метод проектів як засіб удосконалення методичної 
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http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/10924/11177
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• Голуб Н. Ситуаційний метод на уроках української мови в школі / Н. Голуб // 
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• Гриджук, О. Є. Інтерактивні методи навчання студентів української мови за 
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Шевченка. - 2013. - Вип. 44. - С. 182-185. - Режим 
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https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrydzhuk_o._interactive_teaching_methods_of_students'_learning_of_the_ukrainian_language_for_proficiency.pdf
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hrydzhuk_o._interactive_teaching_methods_of_students'_learning_of_the_ukrainian_language_for_proficiency.pdf
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http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/philology/article/view/3789
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2013_44_34
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[Режим доступу] 
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