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Інформація про 

курс 

 

Дисципліна “ Методика викладання української мови у вищій школі»” є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 035 Філологія Спеціалізація  

035.033 «Словʼянські мови та література (переклад включно), 

спеціалізацією 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, 035.033 слов’янські мови 

та літератури (переклад включно), перша – польська» для освітньої 

програми “Українська мова та література”. Ця дисципліна викладається в  

9 семестрі в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS) 

Коротка анотація 

курсу 

Завданням курсу «Методика викладання української мови у вищій 

школі» є ознайомлення  студентів з викладанням української мови у ЗВО, 

аналіз реалізації мовних компетентностей у сфері філологічних і 

нефілологічних спеціальностей в галузевих освітніх стандартах вищої 

професійної освіти. Студенти аналізують  особливостями вивчення 

української мови у вищій школі, зʼясовують проблемні питання у процесі 

викладання основних мовознавчих дисциплін.  

Курс «Методика викладання української мови у вищій школі» – важливий 

етап у формуванні педагогічної майстерності студента-філолога. Адже 

основним фахом студента-магістра з української мови є викладання 

української мови у закладах вищої школи. Курс зможе виробити у 
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студентів уміння виокремлювати проблемні питання в процесі 

викладання української мови на філологічних та нефілологічних 

спеціальностях у вищій школі, а також навички викладання української 

мови як основної філологічної дисципліни, української мови за 

професійним спрямуванням, української мови як іноземної у контексті 

сучасних освітніх потреб.  

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 рідної мови 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.  

Мета та цілі 

курсу 

Мета: основна мета курсу «Методика викладання української мови у 

вищій школі» – ознайомити студентів з особливостями вивчення 

української мови у вищій школі; аналіз проблемних питань, які 

виникають у процесі викладання української мови на спеціальностях 

філологічного і нефілологічного напряму. 

Завдання: формувати у студентів загальнодидактичні принципи навчання 

української мови у вищій школі; аналізувати форми навчання української 

мови на спеціальностях філологічного і нефілологічного напряму у вищій 

школі; подати стислий історичний екскурс з методики викладання 

української мови у вищій школі; формувати творчі та дослідницькі 

уміння і навички (діагностичні, прогностичні, організаційні, 

комунікативні), мовленнєву компетентність; дослідити 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. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. www. mon. gov. ua 

2. Василенко М. Формування професійно-комунікативних умінь у 

студентів-філологів у межах курсу "Теорія та практика комунікації" / М. 

Василенко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 3. – С. 

46–50. 

3. Глуховцева К. Д. Складні питання сучасної української 

літературної мови. Вступ. Фонетика. Фонологія. Морфонологія. 

Орфоепія.Графіка. Орфографія. Лексикологія. Фразеологія. 

Лексикографія: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К. Д. 

Глуховцева. – Луганськ: ДЗ “Луганський національний ун_т ім. Тараса 

Шевченка”, 2008. – 260с. 

4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології [Текст] : навч. 

посіб. / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. 



5. 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. 

6. Інноваційні технології викладання української мови та літератури 

в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.  

7. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії: 

навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. освіти [Текст] / Станіслав  

Олександрович Караман. – К.: Ленвіт, 2000. – 272 с. 

8. Копусь О. А. Зміст та організація процесу формування фахової 

лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів філології // О. А. 

Копусь / Науковий вісник Донбасу : електронне наукове видання. – № 1 

(17). – 2012. – Режим доступу : 

http://alma_mater.luguniv.edu.ua/magazines/elect_v/NN17/ 12koammf.pdf 

9. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової 

лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у 

вищому навчальному закладі : [монографія] / О. А. Копусь. – Одеса : 

Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с. 

10. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та 

українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: 

Професіонал, 2006. – С. 304с. 

11. 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/1092

4/11177 

12. Костів О. Компетентнісний підхід у викладанні 

діалектології у вищій школі / О. Костів // Збірник наукових праць на 

пошану професора Таміли Панько.  – Львів, 2021. – С. 343-355 

13. 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). 

14. Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання 

української мови : Навчально-методичний посібник. Для студентів 

українського відділення філологічного факультету / Оксана Костів, 

Олеся Сколоздра-Шепітко. – Львів, 2018. – 202 с. 

15. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з 

української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // 

УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54. 

16. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник-довідник з методики 

викладання української мови / І. М. Кочан, Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. – 250 с. 

17. Красовська О. Формування стилістичної компетентності 

студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі 

Українки) / О. Красовська // Українська мова і література в школі. – 

2012. – № 3. – С. 37–39. 

18. Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії проектування 

процесу навчання української мови у вищій школі: Монографія. – 

Ніжин: Аспект- Поліграф, 2007. 

19. Мазурик Д. Використання ілюстративних дескрипторів 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (РРЄ) в курсі УМІ / 

Данута Мазурик // Теорія і практика викладання української мови як 

іноземної. Львів, 2007. Вип. 2. С. 66–71. 
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20. Мазурик Д. Державний іспит з української мови як 

іноземної: вимоги та результати / Данута Мазурик // Теорія і практика 

викладання української мови як іноземної. – Львів, 2015. – Вип.11. С. 

65–70. 

21. Мазурик Д. Державний стандарт з української мови як 

іноземної в термінах // Теорія і практика викладання української мови як 

іноземної. – Львів, 2016. – Вип. 12. – С. 121–125. 

22. Мазурик Д. Комплексний тест як різновид проміжного 

контролю знань/ Данута Мазурик // Теорія і практика викладання 

української мови як іноземної. Львів, 2006. Вип.1. С. 39–41. 

23. Мазурик Д. Способи визначення рівня володіння 

українською мовою як іноземною / Данута Мазурик // Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. Ч.ІІ . Львів, 2006. – 

С. 111–115. 

24. Майборода В.К. Вища педагогічна освіта в Україні: історія, 

досвід, уроки (1917-1985 рр.) / Василь Каленикович Майборода. – К.: 

Либідь, 1992. – 196 с. 

25. Мацько Л. Українська мова у вищій школі України.// 

Дивослово. 1994, № 11. 

26. Методика викладання української мови у вищих 

навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За 

заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.  

27. Методичні рекомендації до курсу “Методика викладання 

української мови у ВНЗ”/ Уклад. канд. пед. наук І. В. Волкова, канд. філ. 

наук О. Ф. Мінкова – Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2019. – 72 с. 

28. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної 

роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний 

аспект) /Харк. держ. пед. ун-т імені. Г. С. Сковороди.-Харків: «ОВС», 

2001. – 256 с. 

29. Навчальний план підготовки магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та література.–  Режим доступу: 

https://philology.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-ukrajinska-mova-

ta-literatura» 

30. Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін . 

Навчальний посібник./О. Горошкіна, С. Караман, З. Бакум, О. Караман, 

О. Копусь / за ред. О. Горошкіної та С. Карамана –2015. – С. 95-107 – 

Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream 

31. Семеног О.М., Дейниченко Н.П. Методика викладання 

української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / 

О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.) 

32. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. 

посіб. / Кол. авторів за ред. М.І. Пентилюк – К. : Ленвіт, 2015. – 320 с. 

33. 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 

34. Юрійчук М. Форми організації навчальної діяльності 

студентів з курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" / М. 

Юрійчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 5. – С. 29–

33. 

35. Яворська С. Становлення і розвиток методики навчання 

української мови (ХVІ – ХХ ст). – : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
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


Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2005 

36. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання 

української мови як науки в середній школі. Книга 1 (ХVI ст. - 20-ті роки 

ХХ ст.) / С.Т. Яворська. - Слов'янськ, 2004. - 250 с. 

37. Яворська С.Т. Становлення і розвиток методики навчання 

української мови як науки в середній школі. Книга 2 (30 - 90-і роки ХХ 

ст.) / С.Т. Яворська.- Слов'янськ, 2004. - 186 с. 

38. Ярчук Н. В.   Актуальні проблеми викладання СУЛМ у 

вищих навчальних педагогічних закладах // Вісник Житомирського 

педагогічного університету. - №  14. Житомир, 2004. С. 129-132.  

Тривалість курсу Один семестр (9) 

 

Обсяг курсу Поняття  

Загальний обсяг 120 годин, у т. ч. 16 годин лекційних, 32 годин 

практичних занять і 72 години самостійної роботи. 4 кредити ЄКТС. 3 

модулі. 

 

Очікувані 

результати 

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 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит 

Пререквізити Цикл курсів з лексикології, фонетики, моорфології, синтаксису 

української мови, історії мови, історичної граматики, діалектології, 

культури мови, методики вивчення української мови в середній школі. 

 

Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використовувати

ся під час 

викладання 

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. 

•  

Необхідне 

обладнання 

Проектор, комп’ютер, мультимедійна дошка 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

так:  

• практичні: 40% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 40; 

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

 • самостійна робота - 30% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 30;Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Питання до 

заліку. 

1. Зміст і побудова курсу методики викладання української мови  у вищій 

школі. загальнодидактичні основи навчання у вищій школі.  

2. Філологічні і нефілологічні спеціальності в галузевих освітніх стандартах 

вищої професійної освіти.  

3. Історія розвитку методики навчання української мови у вищій школі. 

Основні етапи становлення й розвитку методики навчання української 

мови у вищих освітніх закладах  

4. Зв’язок методики навчання мовознавчих дисциплін із суміжними 

науками. 

5. Особливості становлення й розвитку методики викладання української 

мови у вищій школі наприкінці ХІХ – 30 рр. ХХ століття.. ХХІ столітті.  

6. Розвиток методики викладання української мови у 40 – 60 роки ХХ 

століття 

7. Розвиток методики навчання української мови у 70 – 90 роки ХХ 

століття.   

8. Розвиток методики навчання української мови у вищій школі у ХХІ 

столітті.   

9. Новітні педагогічні технології у вивченні української мови у вищій школі 

10. Особливості впровадження педагогічних технологійу вивченні рідної 

мови  в інших країнах 

11. Форми аудиторної роботи зі студентами у процесі викладання 

української мови.. 

12. Методика проведення лекційних, практичних занять з методики 

викладання української мови в вищій школі 

13. Роль та місце засобів навчання в педагогічному процесі вищої школи 

14. Особливості дистанційного навчання у процесі викладання української 

мови у вищій школі. 

15. Роль практики у формуванні професійної компетентності студентів- 

філологів. Види практик  у процесі викладання української мови.  

16. Мовний компонент у галузевих стандартах вищої професійної освіти.  

17. Планування навчального процесу: навчальна програма дисципліни, 

робоча програма курсу, силабус.  

18. «Українська мова за професійним спрямуванням» як складова 

філологічної освіти. Особливості викладання української мови у ЗВО для 

нефілологів. Структура, зміст, мета, завдання.  

19. Викладання української мови як іноземної: зміст, мета, специфіка 

методики, оцінювання. 

20. Викладання української мови як основного фахової дисципліни на 

філологічних факультетах. Нормативні та вибіркові дисципліни.  

Структура, зміст, мета, завдання. 

21. Нормативні та вибіркові дисципліни, структура, зміст, особливості. 



22. Проблемні питання у викладанні лексикологіїі, фонетики та фонології у 

вищій школі.  

23. Проблемні питання у викладанні дериватології та діалектології у вищій 

школі.  

24. Проблемні питання у викладанні історичної граматики та історії 

української мови у вищій школі. 

25. Проблемні питання у викладанні морфології  та синтаксису  у вищій 

школі. 

26. Форми контролю знань з української мови.  

27. Особливості тестового контролю. Види тестових завдань. 

 

Опитування 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     

1 т. 

 

 

2 

год. 

Зміст і побудова курсу методики викладання 

української мови  у вищій школі.  Філологічні і 

нефілологічні спеціальності в галузевих освітніх 

стандартах вищої професійної освіти. 

Компетентнісний підхід у викладанні української 

мови.  

лекція www. mon. gov. ua 

Закон України «Про вищу 

освіту». Закон від 01.07.2014 

№ 1556 VII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://vnz.org.ua/ 

zakonodavstvo/111_zakon_ukra

yiny_pro_vyschu_osvitu. 

 

 

 

 

 

1 т. 

 

2 

год. 

Зміст і побудова курсу методики викладання 

української мови  у вищій школі. 

загальнодидактичні основи навчання у вищій 

школі 

Практич

не 

заняття 

www. mon. gov. ua 

Закон України «Про вищу 

освіту». Закон від 01.07.2014 

№ 1556 VII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://vnz.org.ua/ 

zakonodavstvo/111_zakon_ukra

yiny_pro_vyschu_osvitu. 

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

1. Семеног О.М., Дейниченко 

Н.П. Методика викладання 

української мови у вищих 

навчальних закладах: 

навчальний посібник / 

О.М.Семеног, 

Н.П.Дейниченко. – Суми: 

Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. 

(9,2 друк.арк.) 

Зв’язок методики навчання 

мовознавчих дисциплін із 

суміжними науками 

2. 09. 21 

http://vnz.org.ua/
http://vnz.org.ua/


 

2 т. 

2 год 

 

Філологічні і нефілологічні спеціальності в 

галузевих освітніх стандартах вищої професійної 

освіти. Компетентнісний підхід у викладанні 

української мови 

Практич

не 

заняття 

Мацько Л. Українська мова у 

вищій школі України.// 

Дивослово. 1994, № 11. 

Практикум з методики 

навчання мовознавчих 

дисциплін . Навчальний 

посібник./О. Горошкіна, С. 

Караман, З. Бакум, О. 

Караман, О. Копусь / за ред. 

О. Горошкіної та С. Карамана 

–2015. – С. 95-107 – Режим 

доступу: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui

/bitstream 

 

  

3 т. 

 

2 

год. 

Українська мова у вищій школі: історія, основні 

етапи становлення,  розвиток методики навчання. 

 

лекція Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

Яворська С. Становлення і 

розвиток методики навчання 

української мови (ХVІ – ХХ 

ст). – : дис... д-ра пед. наук: 

13.00.02 / Національний 

педагогічний ун-т ім. 

М.П.Драгоманова. - К., 2005. 

 

 

 

Особливості становлення й 

розвитку методики викладання 

української мови у вищій школі 

наприкінці ХІХ – 30 рр. ХХ 

століття.. ХХІ столітті 

16.09.21 

3 т.  

2 

год. 

 

Історія розвитку методики навчання української 

мови у вищій школі  

Практич

не 

заняття 

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

Яворська С.Т. Становлення і 

розвиток методики навчання 

української мови як науки в 

середній школі. Книга 1 (ХVI 

ст. - 20-ті роки ХХ ст.) / С.Т. 

Яворська. - Слов'янськ, 2004. 

Розвиток методики викладання 

української мови у 40 – 60 роки 

ХХ століття 

20.09.21 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream


- 250 с. 

Яворська С.Т. Становлення і 

розвиток методики навчання 

української мови як науки в 

середній школі. Книга 2 (30 - 

90-і роки ХХ ст.) / С.Т. 

Яворська.- Слов'янськ, 2004. - 

186 с. 

 

 

4 т 

2 

год. 

 

Основні етапи становлення й розвитку методики 

навчання української мови у вищих освітніх 

закладах. 

Практич

не 

заняття 

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

Яворська С.Т. Становлення і 

розвиток методики навчання 

української мови як науки в 

середній школі. Книга 1 (ХVI 

ст. - 20-ті роки ХХ ст.) / С.Т. 

Яворська. - Слов'янськ, 2004. 

- 250 с. 

Яворська С.Т. Становлення і 

розвиток методики навчання 

української мови як науки в 

середній школі. Книга 2 (30 - 

90-і роки ХХ ст.) / С.Т. 

Яворська.- Слов'янськ, 2004. - 

186 с. 

 

 

Розвиток методики навчання 

української мови у 70 – 90 роки 

ХХ століття.   

22. 09.21 

5 т 

2 

год. 

Мовний компонент у галузевих стандартах вищої 

професійної освіти. Планування навчального 

процесу. 

 

лекція 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 

Практикум з методики 

навчання мовознавчих 

  

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


дисциплін . Навчальний 

посібник./О. Горошкіна, С. 

Караман, З. Бакум, О. 

Караман, О. Копусь / за ред. 

О. Горошкіної та С. Карамана 

–2015. – С. 95-107 – Режим 

доступу: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui

/bitstream 

 

 

5 т. 

2 

год. 

Мовний компонент у галузевих стандартах вищої 

професійної освіти. 

практич

не 

заняття 

 

- 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 

 

Практикум з методики 

навчання мовознавчих 

дисциплін . Навчальний 

посібник./О. Горошкіна, С. 

Караман, З. Бакум, О. 

Караман, О. Копусь / за ред. 

О. Горошкіної та С. Карамана 

–2015. – С. 95-107 – Режим 

доступу: 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui

/bitstream 

 

Розвиток методики навчання 

української мови у 70 – 90 роки 

ХХ століття.   

02. 10. 2020 

6 т 

 

2 

год. 

Планування навчального процесу: навчальна 

програма дисципліни, робоча програма курсу, 

силабус. 

Практич

не 

заняття 

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 

  

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
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
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream
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


Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 
https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

 

 

 МОДУЛЬ 2     

7т. 

 

2 

год. 

«Українська мова за професійним 

спрямуванням» як складова філологічної освіти. 

Особливості викладання української мови у ЗВО 

для нефілологів.  

 

лекція   Костриця Н. Пошуки нових 

форм проведення занять з 

української мови у вищій 

школі на нефілологічних 

факультетах // УМЛШ. – 

2004. № 3. – С. 53-54. 

Юрійчук М. Форми 

організації навчальної 

діяльності студентів з курсу 

"Українська мова за 

професійним спрямуванням" / 

М. Юрійчук // Українська 

мова і література в школі. – 

2010. – № 5. – С. 29–33. 

 

 

Новітні педагогічні технології у 

вивченні української мови у вищій 

школі 

12. 10.21 

7 т. 

 

 

2 

год. 

«Українська мова за професійним 

спрямуванням» як складова філологічної освіти.  

Практич

не 

заняття 

Костриця Н. Пошуки нових 

форм проведення занять з 

української мови у вищій 

школі на нефілологічних 

факультетах // УМЛШ. – 

2004. № 3. – С. 53-54 

Юрійчук М. Форми 

організації навчальної 

діяльності студентів з курсу 

"Українська мова за 

професійним спрямуванням" / 

М. Юрійчук // Українська 

мова і література в школі. – 

2010. – № 5. – С. 29–33. 

. 

 

  



8 т. 

 

2 год 

Особливості викладання української мови у ЗВО 

для нефілологів. Структура, зміст, мета, завдання.  

Практич

не 

заняття 

Мацько Л. Українська мова у 

вищій школі України.// 

Дивослово. 1994, № 11. 

Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 
https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

 

 

  

9 т. 

 

2 

год. 

Навчальна дисципліна «Українська мова як 

іноземна»: зміст, мета, специфіка методики, 

оцінювання. 
 

лекція Мазурик Д. Способи 

визначення рівня володіння 

українською мовою як 

іноземною / Данута Мазурик 

// Вісник Львівського 

університету. Серія 

філологічна. – Вип. Ч.ІІ . 

Львів, 2006. – С. 111–115. 

 Мазурик Д. Комплексний 

тест як різновид проміжного 

контролю знань/ Данута 

Мазурик // Теорія і практика 

викладання української мови 

як іноземної. Львів, 2006. 

Вип.1. С. 39–41. 

3.    

  Мазурик Д. Державний 

іспит з української мови як 

іноземної: вимоги та 

результати / Данута Мазурик 

// Теорія і практика 

викладання української мови 

як іноземної. – Львів, 2015. – 

Вип.11. С. 65–70. 

 Мазурик Д. Державний 

стандарт з української мови 

як іноземної в термінах // 

Теорія і практика викладання 

української мови як 

іноземної. – Львів, 2016. – 

Вип. 12. – С. 121–125. 

Особливості впровадження 

педагогічних технологій у 

вивченні рідної мови  в інших 

країнах 

 

6 год. 

22. 10. 2020 



 

9 т. 

 

2 

год. 

Викладання української мови як іноземної: зміст, 

мета, специфіка методики, оцінювання. 

практич

не 

заняття 

 

Мазурик Д. Способи 

визначення рівня володіння 

українською мовою як 

іноземною / Данута Мазурик 

// Вісник Львівського 

університету. Серія 

філологічна. – Вип. Ч.ІІ . 

Львів, 2006. – С. 111–115. 

  Мазурик Д. Комплексний 

тест як різновид проміжного 

контролю знань/ Данута 

Мазурик // Теорія і практика 

викладання української мови 

як іноземної. Львів, 2006. 

Вип.1. С. 39–41. 

  Мазурик Д. Державний 

іспит з української мови як 

іноземної: вимоги та 

результати / Данута Мазурик 

// Теорія і практика 

викладання української мови 

як іноземної. – Львів, 2015. – 

Вип.11. С. 65–70. 

 Мазурик Д. Державний 

стандарт з української мови 

як іноземної в термінах // 

Теорія і практика викладання 

української мови як 

іноземної. – Львів, 2016. – 

Вип. 12. – С. 121–125. 

 

Форми аудиторної роботи зі 

студентами у процесі викладання 

української мови.. 

29.10.21 

 

10 т.  

 

2 

год. 

Нормативні та вибіркові дисципліни, структура, 

зміст, особливості 

Практич

не 

заняття 

Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 

https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

 

 

 

 

11 т. 

 

Викладання української мови як основного фаху 

філологічного профілю. 

лекція . Стандарт вищої освіти. За 

спеціальністю 035 

«Філологія» галузі знань 03 

Методика проведення лекційних, 

практичних занять з методики 

08.11.21 



2 

год. 

 

 

«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 

Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 
https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

 

 

викладання української мови в 

вищій школі 

11 т. 

  

 

2 

год. 

Викладання української мови як основного 

фахової дисципліни на філологічних факультетах.  

Практич

не 

заняття 

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 
https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

 

  

12 т. 

2 год 

Проблемні питання у викладанні лексикологіїі, 

фонетики та фонології у вищій школі. 

Практич

не 

заняття 

Глуховцева К. Д. Складні 

питання сучасної української 

літературної мови. Вступ. 

Фонетика. Фонологія. 

Морфонологія. 

Орфоепія.Графіка. 

Орфографія. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія: 

  

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


навч. посібник для студ. 

вищих навч. закл. / К. Д. 

Глуховцева. – Луганськ: ДЗ 

“Луганський національний 

ун_т ім. Тараса Шевченка”, 

2008. – 260с. 

 

 МОДУЛЬ 3     

13 т. 

 

 

2 

год. 

Проблемні питання у викладанні української 

мови. Нормативні та вибіркові дисципліни. 

 

лекція Глуховцева К. Д. Складні 

питання сучасної української 

літературної мови. Вступ. 

Фонетика. Фонологія. 

Морфонологія. 

Орфоепія.Графіка. 

Орфографія. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія: 

навч. посібник для студ. 

вищих навч. закл. / К. Д. 

Глуховцева. – Луганськ: ДЗ 

“Луганський національний 

ун_т ім. Тараса Шевченка”, 

2008. – 260с. 

 

Роль та місце засобів навчання в 

педагогічному процесі вищої 

школи 

22.11.21 

13 т. 

  

 

2 

год. 

Проблемні питання у викладанні дериватології та 

діалектології у вищій школі. Викладання 

морфології та синтаксису.  

практич

не 

заняття 

 

Костів О. Компетентнісний 

підхід у викладанні 

діалектології у вищій школі / 

О. Костів // Збірник наукових 

праць на пошану професора 

Таміли Панько.  – Львів, 

2021. – С. 343-355 

Ярчук Н. В.   Актуальні 

проблеми викладання СУЛМ 

у вищих навчальних 

педагогічних закладах // 

Вісник Житомирського 

педагогічного університету. - 

№  14. Житомир, 2004. С. 

129-132.  

 

 

.  

 

14 т. 

 

2 

Проблемні питання у викладанні історичної 

граматики та історії української мови у вищій 

школі  

Пракичн

е заняття 

3. Семеног О.М., Дейниченко 

Н.П. Методика викладання 

української мови у вищих 

навчальних закладах: 

навчальний посібник / 

Особливості дистанційного 

навчання у процесі викладання 

української мови у вищій школі 

1.12.21 



год. О.М.Семеног, 

Н.П.Дейниченко. – Суми: 

Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. 

(9,2 друк.арк.) 
Глуховцева К. Д. Складні 

питання сучасної української 

літературної мови. Вступ. 

Фонетика. Фонологія. 

Морфонологія. 

Орфоепія.Графіка. 

Орфографія. Лексикологія. 

Фразеологія. Лексикографія: 

навч. посібник для студ. 

вищих навч. закл. / К. Д. 

Глуховцева. – Луганськ: ДЗ 

“Луганський національний 

ун_т ім. Тараса Шевченка”, 

2008. – 260с. 

 

15 т. 

 

Форми контролю знань з української мови у 

ЗВО. Переваги і недоліки тестового контроль. 

 

лекція Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 
https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

4. Семеног О.М., Дейниченко 

Н.П. Методика викладання 

української мови у вищих 

навчальних закладах: 

навчальний посібник / 

О.М.Семеног, 

Н.П.Дейниченко. – Суми: 

Вид-во СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. 

  



(9,2 друк.арк.) 

 

15 т.  

2 

год. 

 

Форми контролю знань з української мови Пракичн

е заняття 

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 

Навчальний план підготовки 

магістра з галузі знань 03 

«Гуманітарні науки» за 

спеціальністю 035 

«Філологія» спеціалізації 

035.01  «Українська мова та 

література.–  Режим доступу: 
https://philology.lnu.edu.ua/aca

demics/master/curriculum-

ukrajinska-mova-ta-literatura» 

 

Роль практики у формуванні 

професійної компетентності 

студентів- філологів. . Види 

практик  у процесі викладання 

української мови 

09.12.21 

16 т.  

2  

год.. 

Особливості тестового контролю. Види тестових 

завдань 

Пракичн

е заняття 

Кочан І. М., Захлюпана Н. М. 

Словник-довідник з методики 

викладання української мови 

/ І. М. Кочан, 

Н. М. Захлюпана. – Львів : 

Видавничий центр ЛНУ ім. 

І.Франка, 2005. – 250 с. 
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