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Силабус 
з обов’язкової навчальної дисципліни 

Методика викладання української мови 
Рівень вищої освіти: 
перший (бакалаврський) рівень 
Освітня програма: «Середня освіта (українська мова 
і література; англійська мова і література)» 
Рік навчання 2,3, семестр 3,4,5 
Кількість кредитів 6, Мова викладання: 
українська 
Звітність: іспит, диф. залік 

 
Викладач: 

 
Прізвище, ім’я, по батькові Сошенко Світлана Михайлівна 
Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=2199  
Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(096)7973053 
Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 
Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 
Опис дисципліни 

 
Викладання та навчання. Курс складається з лекційних, практичних 

занять та самостійної роботи. Навчання здійснюється з урахуванням 
послідовності викладу матеріалу. Систематизація та повторення матеріалу 
здійснюється з дотриманням одного з основних методичних принципів: від 
простого до складного з поступовим наростанням складності. Дисципліна 
«Методика викладання української мови» надає студентам основні базові 
знання про методику викладання української мови. 

Метою навчальної дисципліни «Методика викладання української мови» є 
формування фахових методичних умінь і навичок.  

Основними завданнями є засвоєння психолого-педагогічних знань та їх 
застосування в практичному викладанні рідної мови у загальноосвітній школі. 

Компетентності та програмні результати навчання 
Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні 

для подальшої професійної діяльності: 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=2199
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 
середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії.  

СК1. Здатність забезпечувати навчання учнів української мови.  
СК5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і 

технології навчання мови і літератури, здійснювати інтегроване навчання. 
СК10. Здатність до організації та проведення оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. 
СК12. Здатність використовувати досягнення сучасної науки у професійній 

діяльності. 
СК15. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, 

використовувати різні методи й методики аналізу україномовних та англомовних 
текстів. 

Дисципліна передбачає досягнення програмних результатів: 
ПРН11 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення 

усного й писемного мовлення школярів українською мовою. 
ПРН15 Застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, 

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

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.  

ПРН22 Виявляти здатність використовувати досягнення сучасної науки у 
практиці навчання української та англійської мов і літератури. 

ПРН25  Порівнювати мовні та літературні факти, явища, визначати їхні 
подібності й відмінності, вміти аналізувати україномовні та англомовні тексти 
різних типів. 

Структура курсу 
 

К-сть год. 
денна/заочна ф.н. 

Тема Результати навчання Завдання 

Л
К

 

П
З 

С
а

м
.р . 

Змістовий модуль 1. 

6 9 30 

Тема 1. Вступ. 
Предмет і завдання 
курсу. 
 

ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

6 9 30 

Тема 2. Психолого-
педагогічні основи 
викладання 
української мови. 

ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
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навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
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.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
 

ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

6 9 30 

Тема 3. Зміст і 
структура шкільного 
курсу української 
мови. 

ПРН11 Застосовувати в 
освітньому процесі прийоми 
розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 
ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
ПРН25  Порівнювати мовні 
та літературні факти, явища, 
визначати їхні подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати україномовні та 
англомовні тексти різних 
типів. 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

6 9 30 

Тема 4. Нормативна 
база навчання 
української мови у 
закладах середньої 
освіти. 

ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

6 9 30 
Тема 5. Підручники з 
української мови для 

ПРН11 Застосовувати в 
освітньому процесі прийоми 
розвитку і збагачення усного 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
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середньої школи. й писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 
ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
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.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
ПРН25  Порівнювати мовні 
та літературні факти, явища, 
визначати їхні подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати україномовні та 
англомовні тексти різних 
типів. 

практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

Змістовий модуль 2 

6 9 30 

Тема 6. Форми, 
методи і методичні 
прийоми навчання 
української мови. 

ПРН11 Застосовувати в 
освітньому процесі прийоми 
розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 
ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
ПРН20 Використовувати в 
освітній практиці навчання 
мов і літератури різні 
прийоми формувального, 
поточного і підсумкового 
оцінювання навчальних 
досягнень учнів, прийоми 
диференційованого 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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оцінювання дітей з 
особливими освітніми 
потребами.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
ПРН25  Порівнювати мовні 
та літературні факти, явища, 
визначати їхні подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати україномовні та 
англомовні тексти різних 
типів. 

6 9 30 

Тема 7. Урок як 
основна форма 
організації 
навчально-
виховного процесу. 

ПРН11 Застосовувати в 
освітньому процесі прийоми 
розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 
ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
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.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
ПРН25  Порівнювати мовні 
та літературні факти, явища, 
визначати їхні подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати україномовні та 
англомовні тексти різних 
типів. 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

6 9 30 

Тема 8. Система 
завдань на уроках 
української мови. 

ПРН11 Застосовувати в 
освітньому процесі прийоми 
розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення 
школярів українською 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
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мовою. 
ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
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.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
ПРН25  Порівнювати мовні 
та літературні факти, явища, 
визначати їхні подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати україномовні та 
англомовні тексти різних 
типів. 

завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

6 9 30 

Тема 9. Види 
позакласної роботи з 
української мови. 

ПРН11 Застосовувати в 
освітньому процесі прийоми 
розвитку і збагачення усного 
й писемного мовлення 
школярів українською 
мовою. 
ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
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 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 
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потребами.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 
ПРН25  Порівнювати мовні 
та літературні факти, явища, 
визначати їхні подібності й 
відмінності, вміти 
аналізувати україномовні та 
англомовні тексти різних 
типів. 

6 9 30 

Тема 10. Планування 
роботи вчителя 
української мови: 
календарно-
тематичний та 
поурочний плани. 
Методика написання 
конспектів уроків з 
української мови. 

ПРН15 Застосовувати 
інноваційні методи та 
прийоми навчання, 
міжпредметні зв’язки у 
навчанні мов і літератури, 
оцінювати результативність 
їх застосування. 
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.  
ПРН22 Виявляти здатність 
використовувати досягнення 
сучасної науки у практиці 
навчання української та 
англійської мов і літератури. 

Дослідження 
теоретичних 
питань, 
практичні та 
ситуативні 
завдання, 
індивідуальні 
завдання. 

 
Політика оцінювання 

                                Оцінювання завдань, терміни їх виконання 
№ 
з/
п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 
практичних занять 

Щотижня, згідно з 
розкладом: 
http://193.189.127.179:5
010/ 

Самостійність, творчість, 
точність, вчасність 
виконання завдань 
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2 Підготовка 
теоретичних питань 
(у тому числі 
питання, відведені 
на 
самостійне 
опрацювання) 

Щотижня, згідно з 
розкладом: 
http://193.189.127.179:5
010/ 

Правильність,логічність, 
відповідність темі, 
Оригінальність та 
комплексність звіту 

3 Тестування з теми Наприкінці теми Правильність,вчасність 
виконання завдань 

4 Модуль 1, 
модуль 2 
(письмова 
робота) 

Наприкінці 
модуля 1, 2 

Самостійність,правильні
сть виконання завдань 

 

При оцінюванні здобувача враховується наступне: 
http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv 

1. Відвідування лекційних і практичних занять. 
2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід). 
3. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 
4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму 
презентації результатів досліджень, участь у науково-практичних 
заходах). 

5. Виконання тестових завдань. 
 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види навчальної 

діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.). Пропущені заняття 
необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має виконати індивідуальні 
завдання за пропущеними темами: 

http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/ 
2. Поведінка в аудиторії. Усі учасники освітнього процесу мають 

дотримуватися етичних норм. Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та 

http://econ.kdu.edu.ua/uk/content/kryteriyi-ocinyuvannya-znan-studentiv
http://1862001.sdasava.web.hosting-test.net/metododichna-robota/
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сумлінно навчатися протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен 
підтримувати інших у прагненні поглиблювати знання та виконувати свої 
обов’язки. Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне 
ставлення до здобувачів вищої освіти. 

3. Академічна доброчесність 
У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 
про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 
робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 
перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 
використанням програмно-технічних засобів» 
(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 
письмових робіт. Перевірка випускних кваліфікаційних робіт здійснюється з 
використанням онлайн-сервісу Unicheck за допомогою електронного репозитарію 
КрНУ, який накопичує, зберігає та надає доступ до електронних версій. 

Ступінь унікальності індивідуальних завдань (у т. ч. тези доповідей, наукові 
роботи, курсові та контрольні роботи) також перевіряється за допомогою онлайн-
сервісів із вільним доступом. 

За критерій оригінальності творів приймається показник рівня унікальності 
тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних засобів 
перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. Результат 
перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається коректність 
посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 
та здобутих в інших ЗВО, у т.ч. за кордоном, відбувається на основі: 
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc 
 

Методичне забезпечення 
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01  
 

Рекомендована література 
Базова 

1. Костів О., Сколоздра-Шепітко О. Методика викладання української мови: 
Навчально-методичний посібник. Для студентів українського відділення 
філологічного факультету. Львів, 2018. 202 с. 

2. Коваль Г.П., Деркач Н.І., Наумчук М.М. Методика викладання української 
мови: Навчальний посібник для студентів педінститутів, гуманітарних 
університетів, педагогічних коледжів. Тернопіль: Астон, 2008. 287 с. 

3. Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української 
мови в основній школі: монографія. Умань: Видавець ФОП Жовтий О. О., 
2014. 410 с. 

4. Методика викладання української мови в загальноосвітніх навчальних 
закладах: методичні розробки до практичних занять для студентів 4 курсу 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.doc
http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=014.01
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філологічного факультету / Уклад. А. І. Вегеш. Ужгород: ПП Бреза, 2017. 
78 с.  

5. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах/ За ред. М. 
І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2000. 

Допоміжна 
6. Алексеєнко  Н. М., Бутко Л. В., Сізова К. Л.,Шабуніна В. В. Лінгвістичний 

аналіз тексту: практикум: навчальний посібник Кременчук: КрНУ імені 
Михайла Остроградського, 2019. 242 с. 

7. Кучерук О. А. Методи навчання української мови в загальноосвітній школі: 
Словник-довідник. Житомир: Рута, 2010. 186 с. 

8. Кучерук О. А. Перспективні технології навчання в шкільному курсі 
української мови: Навчальний посібник. Житомир: ЖДУ ім. І.Франка, 2007. 
182 с. 

9. Кучерук О. А. Самостійна робота студентів з методики української мови: 
Методичний посібник. Житомир, Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. с. 4–
30. 

10. Кучерук О. Система методів навчання української мови в основній школі: 
теорія і практика: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 

11. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх 
закладах: модульний курс: Посібник для студентів пед. університетів та 
інститутів / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2011. 366 с. 

 
 

11. Інформаційні ресурси 
Віртуальний освітній простір Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського та система оцінки якості навчання й тестування знань 
студентів: http://krnu.org/ 
 
 

 

http://krnu.org/



