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Анотація 

У процесі вивчення дисципліни «Методика навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах (мова)» розглянуто проблеми лінгвофолософської 

підготовки вчителя-словесника, з’ясовано цикл професійно зорієнтованих лінгвістичних 

дисциплін; визначено особливості формування мовної особистості сучасного студента; 

проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення майбутніх учителів української 

мови (освітньо-професійна програма, вимоги до укладання навчальної та робочої навчальної 

програм); досліджено лінгводидактичну систему викладання лінгвістичних дисциплін 

(підходи до навчання мови, закономірності, принципи, методи, прийоми та засоби навчання); 

окреслено ефективність застосування інформаційно-комунікаційного комплексу; 

схарактеризовано систему аудиторних занять у ЗВО (лекція, практичне, семінарське, 

лабораторне заняття), технологію організації самостійної роботи студентів та практичної 

підготовки (види практик у ЗВО, компоненти виробничої практики); розкрито особливості 

змішаного навчання і роль дистанційного в його системі; інформаційно-освітні ресурси 

дистанційного навчання; з’ясовано види навчально-, навчально-дослідницької, науково-

дослідницької роботи (навчально-дослідницька робота, науково-дослідницька робота, 

науково-організаційні заходи) майбутнього філолога; складники його науково-

комунікативної компетентності. 

Ключові слова: методика, лінгвістична дисципліна, лінгводидактика, технологія 

навчання, аудиторні заняття, позааудиторна робота, змішане навчання, дистанційне 

навчання, науково-дослідницька робота. 

 
Summary 

In the process of studying the discipline "Methods of teaching professional disciplines in 

higher and special educational institutions (a language)” the problems of linguistic and 

philosophical training of the language teacher are considered. The cycle of professionally oriented 

linguistic disciplines is clarified. The features of the language personality formation of a modern 

student are defined. The normative-legal base of training of future teachers of the Ukrainian 

language (the educational and professional program, the  requirements for the development of the 

educational and working educational programs) is analyzed. The linguodidactic system of teaching 

linguistic disciplines (the approaches to the language learning, patterns, principles, methods, 

techniques and means of learning) is investigated The efficiency of application of  the information 

and communication complex is outlined.  The classroom system in the Institution of Higher 

Education (IHE) (a lecture, a practical lesson, a seminar, a laboratory lesson) and the technology of 

organization of students’ independent work and their practical training (types of practices in IHE, 

components of the production practice) are characterized. The features of blended learning and the 

role of distance learning in its system, the information and educational resources of distance 

learning are revealed. The types of educational, educational and research, scientific and research 

work (educational and research work, scientific and research work, scientific and organizational 

activities) of the future philologist and the components of his scientific communicative competence 

are outlined.  

Key words: methodology, linguistic discipline, linguodidactics, technology training, 

classroom classes, extracurricular activities, blended learning, distance learning training, research 

work. 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методика і технологія 

викладання фахових дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова)» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і 

література)» підготовки магістрів спеціальності «014 Середня освіта (Українська мова і 

література)». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методична система викладання 

української мови у вищих та спеціальних навчальних закладах.  

Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, психологія, педагогіка, філософія.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета: розширити й поглибити знання студентів-магістрів із актуальних питань 

української лінгводидактики на сучасному етапі (підходи, закономірності, принципи, 

методи, прийоми та засоби навчання); зʼясувати найефективніші форми роботи в ЗВО; 

підготувати їх до викладання дисциплін мовознавчого циклу у вищих та спеціальних 

навчальних закладах.  

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: підготувати майбутніх викладачів 

мовознавчих дисциплін до педагогічної діяльності в умовах адаптації вищої освіти в Україні 

до Європейської системи; опанувати зміст мовної освіти у закладах вищої освіти; засвоїти 

наукові основи створення навчальних та робочих планів, програм та методичних посібників; 

формувати вміння планувати навчально-виховний процес у закладах вищої освіти, 

створювати програмно-методичне забезпечення мовознавчих курсів; формувати вміння 

організовувати та проводити лекційні, практичні заняття з мовознавчих дисциплін; 

розвивати вміння майбутніх викладачів організовувати самостійну роботу студентів; 

формувати вміння правильно контролювати та оцінювати знання, вміння та навички 

студентів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Знання та розуміння предметної галузі й розуміння професійної діяльності. 

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і  

літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових 

шкіл.  

ПРН 3. Знання фундаментальних дисциплін (методики навчання фахових дисциплін, 

теорії мови та літератури, лінгвофілософії) на діахронно-синхронному рівні як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства й літературознавства. 

ПРН 6. Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН 8. Володіння різноплановими методами й способами перевірки знань із 

української мови і літератури. 

ПРН 9. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень та 

організації науки в Україні. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах. 
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ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час 

організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  

мотивації, оптимізації, інтенсифікації навчальної діяльності та контролю навченості, 

розв’язання завдань підготовки звітів, підвищення кваліфікації й залучення до навчального 

процесу всіх зацікавлених осіб. 

ФК 5. Здатність орієнтувався в актуальних проблемах сучасної лінгводидактики; 

здійснювати лекційно-практичну й семінарську роботу з мови у ЗВО та спеціальних 

навчальних закладах на відповідному кваліфікаційному рівні; знатий використовувати нові 

технології навчання мови; сучасні методи організації навчання мови у ЗВО та спеціальних 

навчальних закладах філологічного профілю. 

ФК 7. Здатність до програмування, організації та поетапного проведення теоретичних 

досліджень,  виконання експериментальної роботи й висвітлення здобутих наукових 

результатів у фахових виданнях різної категорії та на відповідних наукових заходах 

ФК 8. Володіння методикою виховання в учнів загальноосвітніх закладів нового типу 

та студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації спроможності формувати 

мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості засобами художнього слова; здатність 

використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії української мови й 

літератури, іноземної мов, історії в загальноосвітніх навчальних закладах, виробничій 

практиці, під час проведення прес-конференцій тощо.  

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 13. Здатність аналізувати загальну парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні цінності, що закладаються в процесі 

навчально-виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх 

положень у різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 15. Володіння методикою навчання фахових дисциплін в закладах нового типу та 

закладах вищої освіти І-ІV рівнів акредитації. 

ФК 17. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання української 

мови та літератури. 

Комунікація  

ФК 19. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати 

мовними засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 20. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Лінгвофілософські основи підготовки студента-словесника. Українська мова як 

мова навчання та дисципліна і вищих та спеціальних навчальних закладах. Цикл 

лінгвістичних дисциплін (професійно зорієнтованих та за вибором). Професійна 

українськомовна компетентність як результат фахової підготовки студентів філологічних 

факультетів у системі вищої освіти. Формування мовної особистості сучасного студента. 

Тема 2. Нормативно-правова база підготовлення майбутніх учителів української мови. 

Освітньо-професійна програма. Методика побудови навчальних та робочих планів і програм. 

Навчально-методичний комплекс лінгвістичних дисциплін. 

Тема 3. Підходи до навчання мови в системі засвоєння лінгвістичних дисциплін. 

Загальнодидактичні й лінгводидактичні підходи до навчання мови (компетентнісний, 

когнітивно-комунікативний, текстоцентричний, функційно-стилістичний, системно-

інтеграційний). 
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Тема 4. Закономірності, принципи навчання української мови у вищих та спеціальних 

навчальних закладах. Закономірності навчання у процесі засвоєння мовознавчих дисциплін. 

Система загальнодидактичних і власне методичних принципів навчання дисциплін 

мовознавчого циклу. 

Тема 5. Методи, прийоми та засоби вивчення дисциплін лінгвістичного циклу. Метод 

як спосіб узаємоузгодженої співпраці викладача й студента з вивчення мовознавчих 

дисциплін у сучасному інноваційно-інформаційному освітньому просторі. 

Загальнодидактичні, лінгводидактичні й специфічні методи навчання. Інноваційні методи 

навчання. Прийоми навчання як компонент методу, спрямований на виконання певного 

дидактичного завдання. Засоби навчання. Ефективність застосування інформаційно-

комунікаційного комплексу. 

Тема 6. Традиційні й інноваційні форми організації навчання. Форма навчання як 

взаємозлагоджена, гармонійна, цілісна й упорядкована система дій викладача і студента, що 

ґрунтується на лінгводидактичних засадах, психологічних і психолінгвістичних чинниках.  

Система аудиторних занять: лекція як систематизований і логічний виклад навчального 

матеріалу, види лекцій, методика проведення їх; структура семінарського заняття та 

методика його підготовки й проведення; практичні заняття як шлях перевірки сформованості 

вмінь і навичок практичного застосування їх; лабораторне заняття – основа 

експериментальної роботи студента. 

Тема 7. Позааудиторні заняття. Організація самостійної роботи студентів. СРС – шлях 

проектування самоосвіти студента. Класифікації самостійної роботи в педагогіці й 

лінгводидактиці. Види СРС та шляхи упровадження їх. Метод портфоліо в системі СРС. 

Тема 8. Практична підготовка студентів. Роль практичної підготовки в системі 

позааудиторних форм навчання у ЗВО. Методика проведення діалектологічної та 

соціолінгвістичної практик. Навчальна та виробнича практики. Компоненти виробничої 

практики. 

Тема 9. Дистанційне навчання. Змішане навчання – поєднання технологій навчання за 

допомогою гнучкого підходу до освіти. Дистанційне навчання як цілеспрямований процес 

інтерактивної (ділової), асинхронної й синхронної взаємодії викладача й студентів. Моделі 

дистанційного навчання. Інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання. Інтернет-

засоби й навчальні засоби в системі дистанційного навчання. 

Тема 10. Навчальна, навчально-дослідницька, науково-дослідницька робота 

майбутнього філолога. НДДС як це інтелектуальна праця, спрямована на набуття знань, 

умінь і навичок. Класифікація дослідницьких умінь студента. Компетентність студента в 

НДДС. Складники науково-комунікативної компетентності. Види НДДС: навчально-

дослідницька робота, науково-дослідницька робота, науково-організаційні заходи. 
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