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передМова

Курс методики викладання української мови у вищих на-
вчальних закладах включає навчальний матеріал, необ-

хідний для вироблення чіткого уявлення про зміст викладацької 
праці й основні орієнтири її виконання, призначений ознайоми-
ти студентів із методичними та педагогічними засадами органі-
зації навчального процесу, сутністю науково-дослідної роботи у 
вищих навчальних закладах, а також особливостями реформу-
вання системи вітчизняної освіти, що полягають в об’єднанні 
досягнень науково-педагогічного прогресу з духовним розви-
тком людини, формуванням її наукового світогляду, культурним 
збагаченням, у забезпеченні професіоналізму й комунікативної 
компетентності майбутнього фахівця.

Серед основних вимог до сучасного викладача вищої школи 
– його фундаментальна науково-методична підготовка, високий 
світоглядний і методичний рівень лекційних, семінарських і прак-
тичних занять, сучасне лінгводидактичне мислення, загальна й 
передусім мовленнєва культура, гуманістична спрямованість 
професійної діяльності. 

Основу педагогічної діяльності становить комунікативна 
вправність словесника: від якості мовлення викладача, способів 
його репрезентації залежить ступінь освіченості та рівень сфор-
мованості мовної особистості українського студента. Відтак сис-
тема мовленнєвої підготовки майбутнього філолога спрямована 
на розвиток професійної мовнокомунікативної компетентності й 
охоплює лінгвістичну, предметну, прагматичну та технічну ком-
петенції як складники її структури.

Практичні заняття сприяють формуванню у студентів-філоло-
гів професійної компетентності: виробленню вмінь сприймати, 
розуміти, систематизовувати наукову інформацію з різних дже-
рел; співвідносити теореотичні знання з потребами вищої школи; 
втілювати нові методичні ідеї у практику навчання лінгвістичних 
дисциплін; планувати, організовувати й аналізувати різноманітні 
види навчальних занять; використовувати найбільш ефективні 
методи і прийоми навчання у вищих навчальних закладах. 

практичне заняття № 1

тема: Методи і прийоми навчання 
української мови у вищих навчальних закладах

план:
1. Метод у дидактиці вищої школи.
2. Основні класифікації методів навчання.
3. Напрями активного навчання.
4. Проблемні методи навчання.
5. Дискусійні методи навчання.
6. Класифікація пізнавальних ігор.
7. Неігрові методи навчання.
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