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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Кількість кредитів – 3
Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Курсова робота –
Загальна
кількість годин – 90

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний
рівень
Галузь знань
___________________
03 Гуманітарні науки
Спеціальність
035 Філологія
Спеціалізація
035.01 Українська
мова та література

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

За вибором
Рік підготовки:
4-й

Семестр

7-й
Лекції
30 год.
Практичні, семінарські

Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 2
самостійної роботи
студента – 4

Освітньокваліфікаційний
рівень:
бакалавр

Лабораторні
Самостійна робота
60 год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю: залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи
становить:
для денної форми навчання – 1:2
для заочної форми навчання –
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета спецкурсу – ознайомити з основними теоретичними проблемами методики
викладання граматики української мови в чужоземній аудиторії, а також сформувати
навички самостійного, творчого підходу до роботи з граматичним матеріалом у практичному
курсі української мови як іноземної.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
-

з’ясувати місце і роль граматики в практичному курсі української мови як

іноземної;
-

активізувати теоретичні знання студентів про особливості функцій граматичних

одиниць української мови у зв’язку з їх вивченням у чужомовній аудиторії;

-

визначити особливості методичної організації роботи з граматичним матеріалом у

системі навчання української мови як іноземної;
-

розкрити лінводидактичні особливості вивчення морфологічних категорій і форм

української мови як іноземної та правил їх поєднання у словосполучення та речення;
-

вказати на способи подання граматичного матеріалу в програмах, підручниках та

посібниках з української мови як іноземної;
-

активізувати самостійну роботу студентів, пов’язану зі створенням системи

граматичних вправ і завдань для практичної роботи з іноземцями.
Унаслідок засвоєння теоретичних основ спецкурсу з методики викладання граматики
української мови як іноземної студенти мають:
знати:
-

завдання методики викладання граматики української мови як іноземної;

-

зміст методичної компетенції майбутніх викладачів щодо вивчення граматики в

чужомовній аудиторії;
-

особливості методичної організації роботи щодо вивчення морфологічного

матеріалу та синтаксичних конструкцій української мови як іноземної;
-

роль граматики в процесі навчання української мови іноземців і місце

граматичного матеріалу на уроці української мови як іноземної;
-

обсяг граматичного матеріалу та послідовність його введення залежно від мети,

етапу навчання та рівня знань слухачів;
-

шляхи формування граматичних навичок у рецептивних та продуктивних видах

мовленнєвої діяльності.
У результаті навчання щодо вироблення практичних навичок роботи з граматичним
матеріалом у чужомовній аудиторії студенти мають:
уміти:
-

вибирати форми і методи навчання граматики залежно від умов навчання,

зацікавленості іноземного слухача;
-

ураховувати знання рідної мови студента-іноземця під час вивчення граматики

української мови;
-

використовувати різноманітні наочні засоби для навчання граматики української

мови як іноземної;
-

укладати систему вправ і завдань для вироблення практичних умінь та навичок

оволодіння граматичним матеріалом.

Теоретичний матеріал спецкурсу „Методика викладання граматики української мови
як іноземної” призначений для вивчення впродовж 30 годин аудиторної роботи та 60 годин
самостійної роботи.
Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів:
1. Основи методики викладання граматики української мови як іноземної.
2. Методика викладання морфології української мови як іноземної.
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
МОДУЛЬ 1
Змістовий модуль 1. Основи методики викладання граматики української мови як
іноземної (УМІ).
Тема 1. Граматика української мови як об’єкт навчання для іноземців. Види граматик
та їхній зв’язок з методикою викладання УМІ.
Тема 2. Методична організація та система роботи з граматичним матеріалом у
практичному курсі української мови як іноземної.
Тема 3. Граматичний матеріал у програмах, підручниках з української мови як
іноземної.
МОДУЛЬ 2
Змістовий модуль 2. Методика викладання морфології української мови як
іноземної.
Тема 1. Лінгводидактичні особливості вивчення іменника.
Тема 2. Лінгводидактичні особливості вивчення прикметника.
Тема 3. Лінгводидактичні особливості вивчення займенника і числівника.
Тема 4. Лінгводидактичні особливості вивчення прислівника.
Тема 5. Лінгводидактичні особливості вивчення дієслова.
Тема 6. Службові частини мови в курсі УМІ.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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. Основи методики викладання граматики української мови як
іноземної
14
4
10
Тема 1.
1. Методика
навчання граматики
української мови як
іноземної
як
навчальна
дисципліна, її мета і
завдання. Граматика
української мови як
об’єкт навчання для
іноземців.
Види
граматик та їхній
4.
Назви змістових
модулів і тем

зв’язок з методикою
викладання УМІ
Тема 2.
4
Методична
організація
та
система роботи з
граматичним
матеріалом
у
практичному
курсі
УМІ

2

2

Тема 3.
22
Граматичний
матеріал у програмах,
підручниках з
української мови як
іноземної
Разом – зм. модулів 1 40

2

20

8

32

10
Тема 3.
Лінгводидактичні
особливості вивчення
займенника і
числівника
6
Тема 4.
Лінгводидактичні
особливості вивчення
прислівника

4

6

2

4

8
Тема 5.
Лінгводидактичні
особливості вивчення
дієслова

4

4

8
Тема 6.
Лінгводидактичні
особливості вивчення
службових
частин
мови.

4

4

Модуль 2
Змістовий модуль 2. Методика викладання морфології української мови як іноземної
8
4
4
Тема 1.
Лінгводидактичні
особливості вивчення
іменника
Тема 2.
6
2
4
Лінгводидактичні
особливості вивчення
прикметника

4
Тема 7.
Лінгводидактичні
особливості вивчення
вигуків української
мови в іншомовній
аудиторії.

2

2

Разом – зм. модулів 2
Усього годин

22
30

28
60

50
90
5.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

САМОСТІЙНА РОБОТА
Назва теми

Види граматик та їхній зв’язок з методикою викладання УМІ.
Розробка різних типів вправ для використання в процесі вивчення
УМІ.
Робота з програмами та підручниками з УМІ, аналіз специфіки
подання граматичного матеріалу.
Словозміна іменників як лінгводидактична проблема в курсі
методики викладання УМІ. Значення відмінків іменників.
Особова парадигма дієслів як об’єкт вивчення в курсі УМІ.
Семантичні групи дієслів у практиці навчання граматики УМІ.
Система вправ і завдань з коментарями для вивчення частин мови
в практичному курсі УМІ.
Разом

Кількість
годин
15
15
8
4
4
4
10
60

6.
МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Метод спостереження, аналізу, пошуковий метод.
7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Участь у дискусії під час лекцій; підсумкова залікова робота; письмова реферативна робота.
8.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Семестр 7
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий
модуль 1
Т1
Т2
Т3
5
5
5

Змістовий модуль 2
Т4
5

9.
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100

Підсумковий
тест (залік)

Т5
5

Т6
5

Т7
5

Т8
5

Т9
5

Т10
5

Залік
50

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка
ECTS
А

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно

для заліку

Сума

100

82-89
74-81
64-73
60-63

В
С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

0-34

добре

зараховано

задовільно
не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ
2. Методика навчання української мови як іноземної як навчальна дисципліна, її мета і
завдання.
3. Роль і місце граматики у навчанні української мови як іноземної в аспекті граматикоперекладного методу.
4. Роль і місце граматики у навчанні української мови як іноземної в аспекті прямих методів.
5. Роль і місце граматики у навчанні української мови як іноземної в аспекті комунікативних
методів.
6. Зв’язок методики викладання граматики УМІ з лінгвістичними дисциплінами
(соціолінгвістикою,
функціональною
лінгвістикою,
когнітивною
лінгвістикою,
прагмалінгвістикою, комунікативною лінгвістикою).
7. Види граматик та їх зв’язок з методикою викладання української мови як іноземної.
8. Академічна граматика, її зміст і завдання, зв’язок з іншими видами граматик.
9. Педагогічна граматика, її зміст і завдання. Сучасні педагогічні граматики.
10. Стадії та аспекти навчання граматики, їх взаємозв’язок.
11. Поняття „описова граматика”. Відмінності описової граматики рідної та чужої мови.
12. Поняття „практична граматика”, її зміст і призначення.
13. Спільні та відмінні риси описової та практичної граматики.
14. Суть функціонального опису граматичних явищ та урахування його результатів у
методиці викладання граматики УМІ.
15. Відображення функціонального прояву мовних одиниць у програмах для вивчення
граматики УМІ.
16. Лінгвістична прагматика, її зв’язок з граматикою та методикою викладання граматики
УМІ.
17. Два аспекти „від форми до змісту” (пасивний) і „від змісту до форми” (активний)
граматики та їх місце і роль у практиці навчання граматики УМІ.
18. Пасивна та активна граматика, основні пункти їх розмежування.
19. Особливості змісту та структури практичних граматик (характеристика одного із
підручників з практичної граматики).
20. Методична система граматики, її зміст і структура.
21. Основні проблеми методичної системи граматики.
22. Навчальний граматичний матеріал, його основні структурні елементи.
23. Принципи та критерії відбору навчального граматичного матеріалу.
24. Комунікативний принцип відбору навчального граматичного матеріалу, його
характеристика.
25. Дидактико-психологічний принцип навчального граматичного матеріалу та спеціальні
принципи його реалізації.
26. Принцип методичної доцільності та основні критерії включення граматичного явища до
складу навчального матеріалу.
27. Принцип адекватного подання системи іноземної мови та його роль у відборі
граматичного матеріалу на різних етапах навчання УМІ.
28. Етапи відбору навчального граматичного матеріалу, їх характеристика.
29. Послідовність введення граматичного матеріалу.
30. Шляхи подання граматичного матеріалу.
31. Способи подання граматичного матеріалу.
32. Правила як спосіб подання граматичного матеріалу та їх види.
33. Мовленнєвий зразок, особливості його застосування.
34. Моделі як спосіб презентації граматичного навчального матеріалу.
35. Особливості лексичного способу засвоєння граматичного матеріалу.
36. Прийоми навчання граматичного матеріалу.
37. Способи подання граматичного матеріалу в програмах з практичного курсу УМІ.

38. Вимоги до граматичного матеріалу початкового етапу навчання.
39. Вимоги до граматичного матеріалу просунутого етапу навчання.
40. Вимоги до граматичного матеріалу початкового етапу навчання.
41. Граматичний матеріал в програмах для короткострокового навчання.
42. Специфіка подання граматичного матеріалу в системі включеного навчання.
43. Граматичний матеріал у підручниках з УМІ.
44. Основні способи подання граматичного матеріалу в підручниках з УМІ.
45. Основні вимоги до організації граматичного матеріалу в підручниках.
46. Класифікація підручників відповідно до способів і форм подання в них граматичного
матеріалу.
47. Специфіка подання граматичного матеріалу в підручниках загального (спеціального)
типу.
48. Основні способи ознайомлення з новим граматичним матеріалом у процесі навчання
УМІ.
49. Сучасні вимоги до побудови системи вправ для формування граматичної компетенції
іноземців.
50. Підготовчі вправи у системі вправ з граматичною спрямованістю.
51. Мовленнєві вправи та їхні різновиди (ситуативні та ігрові вправи) для розвитку навичок
роботи з граматичним матеріалом.
52. Лінгводидактичні особливості вивчення морфологічного матеріалу в практичному курсі
УМІ (іменник, прикметник, займенник, дієслово, службові частини мови, вигук).

