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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Методика викладання російської 

мови у ВНЗ» складена відповідно до освітньої програми та навчального 

плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Мова та література (російська). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес навчання 

російській мові, який містить зміст навчання, діяльність викладача щодо 

відбору та подачі навчального матеріалу, діяльність студентів щодо 

засвоєння знань з предмету, їх творча праця щодо практичного застосування 

цих знань, а також результат навчання. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: лінгвістика, педагогіка, психологія, 

філософія, сучасна російська літературна мова, методика викладання 

української мови, методика викладання української мови у ВНЗ, сучасна 

українська літературна мова, методика викладання російської літератури, 

методика викладання української літератури, методика викладання 

російської літератури у ВНЗ, методика викладання української літератури у 

ВНЗ тощо. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Загальні питання методики російської мови у ВНЗ; 

2. Російська мова як предмет вивчення в педагогічному вузі; 

3. Завдання й методика вивчення окремих розділів вузівського курсу 

російської мови; 

4. Організаційні форми вивчення російської мови у ВНЗ. 

 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

російської мови у ВНЗ» є необхідність озброєння студентів педагогічних 



вищих учбових закладів – майбутніх викладачів-словесників – такими 

знаннями й навичками в галузі методики викладання предмета, без яких 

неможливе задовільне вирішення ними найважливіших питань, пов’язаних із 

теорією та практикою навчання російській мові у вищих навчальних закладах 

на сучасному етапі розвитку вищої школи. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика 

викладання російської мови у ВНЗ» є: 

– виховання потреби у вивченні російської мови;  

– формування духовного світу студентів, цілісних світоглядів уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів шляхом через мову до культурних 

надбань людства; 

– розвиток уміння вільно оперувати навчальним матеріалом з 

російської мови; 

– формування умінь організовувати навчально-виховний процес з 

сучасної російської мови у педагогічному ВНЗ тощо. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– знання про основний термінологічний апарат дисципліни; 

– знання про цілі й завдання навчання російській мові у вищих 

навчальних закладах на сучасному етапі розвитку вищої школи; 

– знання змісту навчання російській мові у вищих навчальних закладах 

на сучасному етапі розвитку вищої школи;   

– знання способів і критеріїв оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів із російської мови; 

спеціальні: 

– уміння вільно оперувати навчальним матеріалом з російської мови; 

– уміння використовувати ефективні методи й прийоми навчання 

російській мові у вищих навчальних закладах на сучасному етапі розвитку 

вищої школи; 



– уміння складати навчально-методичні комплекси навчальної 

дисципліни «Сучасна російська літературна мова»; 

– уміння складати плани-конспекти лекцій і практичних (лабораторних, 

семінарських) занять з російської мови різних типів; 

– уміння уміло організовувати самостійну роботу студентів із 

російської мови; 

– уміння вести відповідну навчально-методичну документацію; 

– уміння здобувати та застосовувати нові теоретичні й методичні 

знання та одночасно засвоювати передовий педагогічний досвід; 

– уміння спостерігати, аналізувати, узагальнювати досвід викладачів, 

протидіяти шаблону та стереотипам у навчально-виховній діяльності. 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Содержательный модуль № 1. Общие вопросы методики русского 

языка в вузе 

Тема 1. Методика русского языка как наука 

Методика русского языка в вузе как наука, ее предмет и задачи. Связь 

методики со смежными науками. 

Связь методики русского языка с лингвистикой, педагогикой, 

психологией.  

Основные методы научного исследования, применяемые в методике 

русского языка. Метод наблюдений, эксперимент, обобщение опыта 

передовых преподавателей, изучение методического наследия как источники 

для теории методики преподавания русского языка. 

Краткий очерк истории методики русского языка в вузе.  

Характеристика важнейших пособий по курсу методики русского языка 

в вузе. 

Змістовий модуль 2 



Содержательный модуль № 2. Русский язык как предмет изучения в 

педагогическом вузе 

Тема 2. Русский язык как предмет изучения 

Место и значение предмета «русский язык» среди других учебных 

предметов в педагогических высших учебных заведениях.  

Образовательное и воспитательное значение курса русского языка. 

Содержание и принципы построения программы по русскому языку 

для высших учебных заведений. Цели и задачи обучения русскому языку в 

вузе. Изучение основ науки о русском языке (разделы: фонетика и графика, 

орфоэпия и орфография, лексикология, фразеология и лексикография, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис и пунктуация). 

Научно-теоретический уровень курса русского языка. Преемственность в 

обучении русскому языку в средней и высшей школе.  

Структура действующей учебной программы по русскому языку для 

педагогических вузов. 

Учебники по русскому языку для высших учебных заведений (научный 

уровень, методические принципы, структура). Краткие сведения из истории 

создания вузовских учебников по русскому языку. Характеристика 

современных, ныне действующих учебников по русскому языку для высшей 

школы. 

Тема 3. Планирование работы по русскому языку в вузе 

Научно-методический комплекс учебной дисциплины «Современный 

русский литературный язык». Основные структурные компоненты научно-

методического комплекса: учебная программа; рабочая программа; опорный 

конспект лекций; тексты лекций; практические занятия; контрольные 

задания; самостоятельная работа; критерии оценивания. 

Тема 4. Виды и технология занятий по русскому языку в вузе 

Лекционные, практические, семинарские и лабораторные занятия как 

основные формы организации учебно-воспитательной работы по русскому 

языку в вузе. 



Методика проведения лекций. Цель и задачи. Использование разных 

методических приемов на лекциях. Интерактивные формы проведения 

лекций в вузе: проблемная лекция; лекция пресс-конференция; лекция с 

заранее запланированными ошибками; бинарная лекция и т. п. 

Практические занятия, методика их проведения. Виды практических 

занятий. Семинарские занятия, методика их проведения. Виды семинарских 

занятий. Лабораторные занятия, методика их проведения. Виды 

лабораторных занятий. 

Подготовка к занятиям по русскому языку в вузе. 

Проверка знаний по языку. Методы и приемы проверки знаний. 

Программированный контроль. Тестирование. 

Участие магистров в проведении занятий по русскому языку. 

Наблюдение и анализ посещенных занятий. 

Змістовий модуль 3 

Содержательный модуль № 3. Задачи и методика изучения отдельных 

разделов вузовского курса русского языка  

Тема 5. Методика изучения фонетики и орфоэпии, графики и 

орфографии 

Место фонетики и орфоэпии в вузовских учебниках по русскому языку. 

Значение и задачи изучения фонетики, орфоэпии. Методы и приемы 

изучения. Фонетические и орфоэпические упражнения. Трудности в 

изучении фонетики и орфоэпии, пути их преодоления. Фонетический и 

орфоэпический разборы слов. 

Место графики в вузовских учебниках по русскому языку. Значение и 

задачи изучения графики. Методы и приемы изучения. Графические 

упражнения. Трудности в изучении графики, пути их преодоления. 

Графический разбор слов. 

Обучение орфографии – один из важнейших и наиболее трудоемких 

разделов курса вузовского русского языка. Уровень орфографической 

грамотности выпускников вузов. 



Повышение уровня теоретических основ обучения орфографии. Виды 

письменных работ по орфографии. Исправление, учет орфографических 

ошибок и работа над ними. Орфографический разбор. Наглядность на 

занятиях по орфографии, ее виды и возможности использования. Элементы 

программированного обучения на занятиях по орфографии.  

Тема 6. Методика изучения лексикологии, фразеологии, лексикографии; 

морфемики и словообразования 

Общеобразовательное и практическое значение изучение лексикологии 

и фразеологии в вузе. Содержание и история работы по изучению 

лексикологии и фразеологии. Источники обогащения словарного запаса. 

Приемы объяснения непонятных слов. 

Роль фразеологизмов, их значение. 

Дидактический материал по лексике и фразеологии. Методика его 

разбора. Методы и приемы изучения лексики и фразеологии.  

Лексический анализ. 

Типичные лексические и фразеологические ошибки в речи студентов, 

пути их преодоления. 

Место лексикографии в вузовских учебниках по русскому языку. 

Значение и задачи изучения лексикографии. Методы и приемы изучения. 

Использование словарей различных типов в учебном процессе. 

Место морфемики и словообразования  в вузовской программе и 

учебниках. Значение и задачи работы над ними. Методы и приемы работы. 

Виды упражнений, методика их выполнения. 

Формирования орфографических умений и навыков во время изучения 

морфемики и словообразования. 

Морфемный и словообразовательный анализы слов. 

Тема 7. Методика изучения морфологии, синтаксиса и пунктуации 

Содержание и задачи изучения частей речи. Особенности изучения 

самостоятельных и служебных частей речи, особых классов слов. Взгляды 

лингвистов на систему частей речи. 



Виды упражнений, методика их выполнения. Формирование 

орфографических умений и навыков при изучении морфологии. 

Морфологический разбор. 

Синтаксис в вузовских учебниках. Проблемные вопросы синтаксиса, 

их решение в научной литературе. Содержание работы по синтаксису. 

Методы и приемы изучения. Система упражнений. Виды наглядности. 

Синтаксический разбор. 

Уровень пунктуационной грамотности выпускников вузов. 

Зависимость методики пунктуации от главного, семантико-грамматического 

принципа ее построения. Связь обучения пунктуации с изучением 

грамматического строя языка. Роль и место интонационных наблюдений при 

изучении пунктуации. 

Методы и приемы обучения пунктуации: грамматический и смысловой 

анализ предложения; развитие речевого слуха; выразительное «чтение» 

знаков препинания; развитие навыков расстановки знаков препинания в 

процессе письма (а не после него); регулярная работа над пунктуационным 

правилом по его осмыслению, запоминанию и выработке умения применять 

на практике. Связь обучения пунктуации с развитием речи и мышления. 

Упражнения при обучении пунктуации. Обучающие диктанты (те же, 

что и при обучении орфографии). 

Исправления, учет пунктуационных ошибок и работа над ними. 

Пунктуационный разбор. 

Змістовий модуль 4 

Содержательный модуль № 4. Организационные формы обучения 

русскому языку 

Тема 8. Внеаудиторная работа по русскому языку в вузе 

Значение внеаудиторной работы по русскому языку в вузе. Принципы 

организации внеаудиторной работы. Содержание внеаудиторной работы по 

русскому языку. Формы организации внеаудиторной работы. 



Кружковая работа по русскому языку: организация, планирование, 

методика проведения. 

Лингвистические вечера, олимпиады, викторины и конкурсы. 
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