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Метою викладання навчальної дисципліни «Методика викладання української мови в 

іншомовній аудиторії» є ознайомлення з основними теоретичними засадами методики навчання 

лексики в курсі української мови як іноземної, лінгводидактичними особливостями викладання, а 

також формування навичок самостійного, творчого підходу до роботи з лексичними одиницями у 

практичному курсі української мови як іноземної..  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика викладання української мови в 

іншомовній аудиторії» є з’ясувати теоретичні засади методики навчання лексики української мови 

як іноземної; виокремити лексичні навички як обов’язковий елемент змісту навчання іноземної 

мови (рецептивні, репродуктивні, навички обґрунтованої здогадки, навички користування різними 

видами словників); охарактеризувати лексичні одиниці як об’єкт опису лінгводидактики; 

ознайомити з методикою використання тематичних, візуальних, тлумачних та інших словників у 

процесі навчання; з’ясувати критерії відбору лексичних мінімумів; охарактеризувати типи вправ 

для вироблення лексичних умінь і навиків;  активізувати самостійну роботу студентів, пов’язану зі 

створенням системи вправ і завдань для практичної роботи з іноземцями.. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК3. Здатність до міжособистісної 

взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ЗК4. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і 

мультикультурність у суспільстві, здатність до вираження національно-культурної ідентичності, 

творчого самовираження. СК1. Здатність забезпечувати навчання учнів української мови. СК3. 

Здатність формувати і розвивати мовно-комунікативні уміння і навички учнів. СК5. Здатність 

добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання мови і 

літератури, здійснювати інтегроване навчання. СК9. Здатність управляти освітнім процесом, 

зокрема, планувати його, прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної 

та пізнавальної діяльності учнів. СК10. Здатність до організації та проведення оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. СК15. 

Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, використовувати різні методи й 

методики аналізу україномовних та англомовних текстів. 

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН3 Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми спілкування зі 

школярами, іншими учасниками освітнього процесу, представниками громади, поважаючи права 

людини та суспільні цінності. ПРН4 Інтегрувати та застосовувати знання з філософії, історії 

України та національної української культури у процес навчання мов і літератури. ПРН11 



Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення усного й писемного мовлення 

школярів українською мовою. ПРН13 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку 

мовно-комунікативних навичок. ПРН15 Застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, 

міжпредметні зв’язки у навчанні мов і літератури, оцінювати результативність їх застосування. 

ПРН19 Планувати та організовувати навчання української та англійської мов і літератури, 

позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні форми навчання. 

ПРН20 Використовувати в освітній практиці навчання мов і літератури різні прийоми 

формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів, прийоми 

диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. ПРН25  Порівнювати 

мовні та літературні факти, явища, визначати їхні подібності й відмінності, вміти аналізувати 

україномовні та англомовні тексти різних типів. 

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – к. пед. н., Сошенко С. М. 


