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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Методика викладання 

української мови в старших класах та вищій школі» складена відповідно до 

освітньої програми та навчального плану підготовки здобувачів ступеня 

вищої освіти магістр за спеціальністю «014 Середня освіта (українська мова 

та література)». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи та прийоми 

викладання української мови для старшокурсників у вишах 

 

Міждисциплінарні зв’язки: українська мова, педагогіка, психологія 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Актуальні проблеми сучасної «Методика викладання української мови 

в старших класах та вищій школі» 

2. Методика вивчення основних питань курсу мови в старших класах та 

вищі школі.  

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання 

української мови в старших класах та вищій школі» є забезпечення 

майбутнього філолога знаннями про шляхи, форми, методи, принципи 

розвитку мовлення старшокласників та здобувачів, активізація їхньої 

мовленнєвої діяльності, удосконалення комунікативних умінь і навичок.  

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика 

викладання української мови в старших класах та вищій школі» є подання 

відомостей про науковий апарат методичної науки, найбільш поширені 



класифікації принципів, методів, прийомів, засобів навчання тощо, 

ознайомлення із загальними методичними закономірностями подання 

матеріалу з різних розділів мовознавства, специфікою роботи з розвитку 

мовлення старшокласників та здобувачів, особливостями проведення 

класної, аудиторної та виховної роботи, системою організації 

позааудиторної та позакласної роботи з мови. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– базові уявлення про лінгвістичні методи дослідження, розуміння 

загальнонаукових термінів та понять;  

– володіння методами дослідження та аналізу лінгвістичних понять та 

закономірностей; 

– знання системи української мови та закономірностей її 

функціонування; 

– здатність реалізувати отримані знання в професійній діяльності на 

практиці; 

– здатність використовувати теоретичні знання лінгвістичних 

дисциплін для вирішення практичних завдань; 

– сенситивність до можливостей адаптації матеріалу відповідно до 

умов загальноосвітніх навчальних закладів; 

– уміння застосовувати різні методичні ситуації в залежності від 

навчального контексту. 

спеціальні: 

– здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 

філології; 

– здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички в галузі філології та методики викладання української 

мови; 



– здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички 

для оволодіння основами теоретичних філологічних дисциплін; 

– здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

філологічних наук; 

– здатність поєднувати практичну і професійно-педагогічну цілі з 

реалізацією виховної загальноосвітньої та розвиваючої функції; 

– здатність та готовність реалізувати одержану підготовку в своїй 

майбутній діяльності; 

– здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Актуальні проблеми сучасної методики в рамках Концепції освіти України.  

Методи і прийоми навчання української мови у старших класах та вищій 

школі. 

Види тренувальних завдань із мови. 

 

Змістовий модуль 2 

Методика опрацювання знань із фонетики, графіки, орфоепії, орфографії. 

Методика опрацювання лексики, лексикографії та фразеології  

Методика опрацювання розділів будови слова й словотвору 

Методика опрацювання розділу морфології 

Подання відомостей із синтаксису й пунктуації. 

Позааудиторна робота у вишах та позакласна робота в ЗОШ 
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