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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Практичний курс „Наукового семінару з проблем викладання сучасної 

української мови” належить до обов՚язкових дисциплін у підготовці студентів-

магістрантів. Він спрямований на детальний аналіз матеріалів шкільних 

підручників з української мови, методичних розробок, інтернет-ресурсів та ін. 

щодо визначення проблемних й актуальних для майбутнього вчителя-словесника 

питань у викладанні теоретичного матеріалу та його практичного засвоєння. 

Програма курсу та його теоретично-практичне наповнення передбачають розвиток 

критичного ставлення студентів до змісту навчально-методичної літератури й 

усвідомлення важливості наукової, творчо-пошукової діяльності в підготовці до 

майбутньої професії вчителя. Мета й завдання навчальної дисципліни спрямовані 

на формування теоретичних навичок і практичних умінь, необхідних для 

викладання української мови в ЗЗСО, а також для здійснення науково-дослідної 

роботи. 

 

2. Мета навчальної дисципліни полягає в тому, щоб підготувати студентів-

магістрантів до викладання української мови в школі, зосередивши зокрема увагу 

на проблемних питаннях, повʼязаних з вивченням таких розділів української мови, 

як лексикологія, фразеологія, лексикографія. Практичний курс наукового семінару 

сприятиме підготовці студентів до ґрунтовного, точного, цікавого й зрозумілого 

для певної вікової групи учнів викладу теоретичного матеріалу; його підкріплення 

вдалими прикладами та завданнями. Програма семінару зорієнтована й на те, щоб 

формувати цілісне розуміння важливості здобутих студентом теоретичних знань й 

практичних навиків для майбутнього викладання української мови в школі. 

 

3. Пререквізити: для ефективного засвоєння навчальної дисципліни 

„Науковий семінару з проблем викладання сучасної української мови” студенти 

повинні набути знань із попередніх курсів, зокрема „Сучасної української мови 

(лексикологія, фразеологія, лексикографія)”, „Вступу до спеціальності”; „Вступу 

до мовознавства”, „Методики викладання української мови і ВШ”, „Інноваційні 

технології навчання у сучасній школі”. 

 

4. Результати навчання.  

У ході вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути: 

соціально-особистісних компетентностей:

 здатності до навчання впродовж життя;  

 здатності до критики й самокритики; 

 толерантності до різних ідей;  

 креативності, здатності до системного мислення; 
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 адаптивності й комунікабельності; 

 наполегливості у досягненні мети;  

 турботи про якість виконуваної науково-дослідної та методичної роботи;  

 правильно окреслювати пріоритети, які забезпечують розв’язання 

поставленого завдання;  

 усвідомлювати роль і значення теоретичної й практичної підготовки 

майбутнього вчителя до навчального процесу; 

 засвоїти принципи і правила використання чужого наукового доробку у 

процесі репрезентації власних наукових ідей;

 

інструментальних компетентностей: 

 дослідницьких навичок та вмінь пошукової роботи з науковими джерелами 

та фактичним матеріалом; 

 комунікативних навичок публічного виступу; 

 здатності до аналізу і синтезу наукової, науково-методичної інформації; 

 знань іноземних мов; 

 умінь та навичок у користуванні пошуковими системами; 

 

програмних компетентностей (загальних): 

 поглибити розуміння необхідності здобути глибокі знання та навички в 

галузі філології, вдосконалювати вміння практично їх застосовувати у 

своїй професійній діяльності; 

 розвивати навички використовувати інформаційні й комунікаційні 

технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної 

діяльності; 

 виробити здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел; 

 навчитися на високому фаховому рівні використовувати державну мову в 

усіх сферах суспільного життя, зокрема у професійному спілкуванні, у 

сфері підготовки наукових текстів; 

 виробити вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 розвивати здатність учитися впродовж життя й оволодівати сучасними 

знаннями; 

 навчитися працювати в команді та самостійно; 

 удосконалювати здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 виробити вміння застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
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професійних компетентностей (фахових): 

 студенти повинні демонструвати знання основних положень та 

дискусійних концепцій, повʼязаних зі сферою вивчення української мови; 

сучасного стану й перспектив розвитку філології; 

 володіти базовими навичками добору й аналізу мовних фактів із 

використанням традиційних методів і сучасних інформаційних технологій; 

 розуміти лінгвістику як особливу науку, що вивчає структуру й 

функціонування мови; залучати для теоретичної підготовки знання з усіх 

галузей мовознавства, історії української мови та сучасної української 

мови; 

 володіти мовнокомунікативними компетенціями (лінгвістичною, 

предметною, прагматичною, технологічною); 

 мати здатність критично ставитися до науково-методичних розробок, 

посібників та змісту шкільних підручників з метою добору найбільш 

виваженого й точного матеріалу; 

 володіти сучасними методами подачі теоретичних відомостей та їх 

практичного закріплення на уроках з української мови; 

 виробити навички дозування навчального матеріалу. 

Очікувані результати навчання (загальні): 

 

студент має бути здатний: 

• використовувати державну мову в усіх сферах суспільного життя, зокрема у 

професійному спілкуванні; 

• ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з 

різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, 

класифікувати й систематизувати; 

• організовувати процес свого навчання й самоосвіти; 

 застосувати базові знання з філології у професійній діяльності; 

 систематично підвищувати свій професійний рівень;  

 обґрунтовувати концептуальні основи, структуру і зміст засобів навчання 

(підручників, навчальних посібників, наукових праць (монографій, 

авторефератів, наукових статей) тощо); 

 використовувати новітні освітні технології, програмне забезпечення й 

сучасні технічні засоби навчання та вміти оформити результати навчання у 

формі презентації чи інших наочних матеріалів (карток, порівняльних 

таблиць та ін.). 

 

Очікувані результати навчання (фахові) 
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Внаслідок оволодіння практичним курсом „Наукового семінару з 

проблем викладання сучасної української мови”, студент повинен знати: 

 зміст навчальної програми для 5−11 класів щодо розподілу матеріалу з 

лексикології, фразеології та лексикографії. Наповнення мовної змістової 

лінії програми та її звʼязок із пропонованими в підручниках видами завдань;  

 проблемні питання викладання лексикології в 5 класі (визначення 

лексичного значення слова та специфіку основних принципів його 

тлумачення й ін.); 

 проблемні питання вивчення лексикології й фразеології в 6 класі; 

 специфіку залучення знань з лексикології й фразеології під час вивчення 

будови слова, морфології, а також на уроках звʼязного мовлення, зокрема в 

7, 8 і 9 класах; 

 особливості вивчення лексикографії в 5, 6 і 10 класах; типи словників, з 

якими мають працювати учні певної вікової групи; 

 теоретично-практичне наповнення підручників та зміст науково-методичної 

літератури (фахових посібників, розробок, уміщених у спеціалізованих 

журналах); 

 принципи написання та оформлення власних методичних розробок чи 

рекомендацій; 

 

студент повинен розуміти:  

 основні завдання навчальної дисципліни та її важливість для здобуття фаху; 

 сучасні принципи та методологію навчального процесу в школі; 

 важливість навчальної діяльності для майбутньої професії; 

 

студент повинен вміти: 

• обґрунтовано пояснювати основні термінологічні поняття зі сфери 

лексикології, фразеології та лексикографії; 

 орієнтуватися в традиційних та нових концепціях, повʼязаних з названими 

розділами мовознавства; 

 критично ставитися до змісту підручників та навчально-методичних 

посібників, опираючись на достовірні наукові чи практичні знання; 

 використовувати у власній навчальній і педагогічній роботі лексикографічні 

джерела; 

• встановлювати й розкривати практично звʼязок навчальної теми з аналізом 

художніх текстів, які учні паралельно вивчають з української та зарубіжної 

літератури; 

 володіти сукупністю знань про структуру мовної системи, уміти оперувати 

цими знаннями у процесі професійної діяльності: аналізувати, зіставляти, 
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групувати факти мови, використовувати методи відповідного 

лінгвістичного опису; 

 організовувати та структурувати етапи самостійних науково-методичних 

пошуків; 

 добирати наукову та методичну літературу, аналізувати та опрацьовувати її 

з метою використання для підготовки конспектів уроків та ін.; 

 здійснювати цитування наукових та методичних джерел та використовувати 

апарат зносок. 

 

 

 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни 
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5. 2. Дидактична карта навчал ьної  дисципліни  
 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

К і л ь к і с т ь  г о д и н  

денна форма заочна форма 
 у тому числі усього  у тому числі 

 п 

4 

інд с.р.  п  інд с.р. 

1   6 7 8  10  12 13 

 
Теми практичних занять 

 

З м і с т о в и й  м о д у л ь  1 . 

Особливості викладання „лексичних” тем у школі. 

Проблемні випадки у вивченні лексичних значень 

слів, типів лексичних значень, семантичних 

відношень між словами 

 
Тема 1. 

Аналіз навчальної програми, 

затвердженої Міністерством освіти і 

науки, для 5−11 класів щодо розподілу 

матеріалу з лексикології та фразеології. 

Мовна змістова лінія програми та її 

звʼязок із пропонованими в підручниках 

видами усних і письмових робіт, 

спрямованих на використання вивченого 

теоретичного матеріалу  

 

4  4   2   4 

 

Тема 2. 

Особливості викладання тем з 

лексикології в 5 класі. Виокремлення 

проблемні питань 

 

2  2      4 

Тема 3. 

Аналіз підходів до пояснення лексичних 

значень слів. 

Методологія тлумачення лексичних 

значень з урахуванням інформації 

словників та власних знань про елемент 

дійсності, названий словом. 

Аналіз методичних розробок та 

напрацювання власних завдань, 

спрямованих на вироблення в учнів 

навичок пояснювати лексичні значення 

слів. 

Робота з підручниками для 5 класу 

 

4  8   2   10 

Тема 4. 

Розмежування однозначних та 

багатозначних слів. Прямі й переносні 

значення. 

4  4      6 
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Напрацювання рекомендацій щодо 

пояснення учням теоретичного матеріалу з 

визначених питань. 

Аналіз науково-методичної літератури 

 

Тема 5. 

Робота з лексикографічними працями на 

уроках з української мови в 5 класі. 

Специфіка використання тлумачних 

словників, словників антонімів, синонімів, 

омонімів і паронімів. 

Напрацювання рекомендацій щодо 

можливих завдань, повʼязаних із 

залученням роботи зі словниками 

2  6      8 

 

Разом за ЗМ1 

 

16  24   4   32 

 
Теми практичних занять 

 

З м і с т о в и й  м о д у л ь  2 . 

Мовна змістова лінія програми щодо 

вивчення тем про походження слів 

української мови, їх поділу за ступенем 

уживаності та сферами використання 

 

Тема 1. 

Проблемні питання викладання 

лексикології та фразеології в 6 класі. 

Поділ лексики української мови за 

походженням: особливості та проблеми 

вивчення в загальноосвітніх навчальних 

закладах. Дискусійність питань щодо 

виокремлення груп слів за походженням. 

Рекомендації щодо викладання у 

шкільному курсі мовної змістової лінії з 

цієї теми 

4  10   2   10 

Тема 2. 

Поділ лексики української мови за 

ступенем уживаності та сферами 

використання: визначення проблемних 

питань, вибір оптимальних для учнів 6 

класу завдань та мовного матеріалу для 

вивчення теми 

2  6      8 

Тема 3. 

Формування знань учнів про лексичні 

помилки. 

Типи лексичних помилок. Укладання 

словника (памʼятки) „найуживаніших” 

лексичних помилок 

2  6   2   6 

Тема 4. 

Вивчення діалектної лексики на уроках з 
  10      10 
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української мови. 

Звʼязок теми з аналізом текстів 

художньої літератури, яку учнів вивчають 

у 5−6 класах. 

Звʼязок з усним мовленням 

діалектоносіїв 

 

Разом за ЗМ 2 

 

8  32   4   34 

 

Теми практичних занять 
 

З м і с т о в и й  м о д у л ь  3 .  

Проблемні питання вивчення фразеології 

та лексикографії 

на уроках з української мови 

 
Тема 1. 

Вивчення фразеології у 6 класі. 

Проблемні питання. Звʼязок теми з 

аналізом текстів художньої літератури, яку 

учнів вивчають у 5−6 класах. 

Особливості використання вивченого 

матеріалу на уроках зі звʼязного мовлення 

в 7 класі. 

Специфіка вивчення фразеології у 10 

класі. 

Розробка рекомендацій щодо викладу 

учням теоретичного матеріалу. 

Підготовка дидактичного матеріалу для 

укладання тематичних словничків 

українських фразеологізмів; словничків 

фразеологізмів у мові творів 

письменників, які учні вивчають упродовж 

6−11 класів (українська і зарубіжна 

література) 

2  12      14 

Тема 2. 

Проблемні питання вивчення 

лексикографії у 5−10 класах. Особливості 

вивчення лексикографії в 10 класі. 

Опис сучасних лексикографічних 

джерел. Перекладні словники.  

Аналіз найновіших лексикографічних 

джерел (словників, довідників, у тому 

числі електронних) та напрацювання 

рекомендацій щодо їх впровадження в 

роботу на уроках з української мови, 

зокрема в 10 класі 

2  12      14 

 

Тема 3. 

Норми сучасної української мови. 

Лексичні помилки. Робота над 

2  6      8 
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виправленням лексичних помилок на 

уроках в 10 класі 

 

Разом за ЗМ 3 

 
6  30      36 

Усього годин  

 

30  86      112 

 

 

5. 3. Зміст завдань для самостійної роботи 

 
№ 

з/п 
 

Назва теми 

 

Кількість 
годин 

1. Аналіз мовної змістової лінії програми та її звʼязок із 

пропонованими в підручниках видами усних і письмових робіт, 

спрямованих на використання вивченого теоретичного матеріалу з 

лексикології, фразеології та лексикографії 

4 

2. Виокремлення проблемних питань вивчення лексикології у 5 

класі за змістом теоретичного матеріалу та його звʼязку з 

практичними завданнями 

2 

3. Аналіз методичних розробок та напрацювання власних завдань, 

спрямованих на вироблення в учнів навичок пояснювати лексичні 

значення слів. Робота з підручниками для 5 класу 

8 

4. Напрацювання рекомендацій щодо пояснення учням 

теоретичного матеріалу, повʼязаного з темами про однозначні та 

багатозначні слова; прямі й переносні значення слів. 

Аналіз науково-методичної літератури 

4 

5. Напрацювання рекомендацій щодо можливих завдань із 

залученням роботи з тлумачними словниками та словниками 

антонімів, синонімів й омонімів 

6 

6. Визначити дискусійні питання щодо виокремлення груп слів за 

походженням (на матеріалі шкільних підручників та праць, 

рекомендованих для студентів-філологів). 

Вироблення рекомендацій щодо викладання у шкільному курсі 

мовної змістової лінії з цієї теми. 

Робота зі словниками іншомовних слів 

10 

7. Розробка завдань до теми про поділ лексики української мови за 

ступенем уживаності та сферами використання. Добирання 

оптимальних для учнів 6 класу лексичних одиниць для аналізу 

6 

8. Укладання словника (памʼятки) „найуживаніших” лексичних 6 
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помилок 

9. Вивчення діалектної лексики на уроках з української мови. 

Звʼязок теми з аналізом текстів художньої літератури, яку учнів 

вивчають у 5−6 класах. Звʼязок з усним мовленням діалектоносіїв 

10 

10 Розробка рекомендацій щодо викладу учням теоретичних 

відомостей з теми фразеологія. 

Підготовка дидактичного матеріалу для укладання тематичних 

словничків українських фразеологізмів; словничків фразеологізмів у 

мові творів письменників, які учні вивчають упродовж 6−11 класів 

(українська і зарубіжна література) 

12 

11 Аналіз найновіших лексикографічних джерел (словників, 

довідників, у тому числі електронних) та напрацювання 

рекомендацій щодо їх впровадження у роботу на уроках з 

української мови, зокрема в 10 класі 

12 

12 Робота над виправленням лексичних помилок на уроках в 10 класі 

 

6 

Усього 86 

 

Тематика індивідуальних завдань (4 год.) 

Підготувати презентацію напрацьованих дидактичних матеріалів та 

рекомендацій щодо викладання однієї із запропонованих для самостійної 

роботи тем (за вибором студента). 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Засоби оцінювання 

 усне опитування; 

 самостійні та контрольні роботи; 

 реферати; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень на практичних 

заняттях. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю 

 модульні контрольні роботи; 

 усні відповіді студента; 

 письмові індивідуальні завдання; 

 залік (усний або письмовий). 
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Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Поточне оцінювання (аудиторна та  

самостійна робота; тестування) 

Кількість 
балів 

(залік) 

Сумарна  
к-сть 

балів  

Змістовий модуль 1 

 

Змістовий модуль 2 

 

Змістовий модуль 3 

40 100 

 

20 балів 

Аудиторна робота ‒ 

5 балів. 

Результати 

контрольних і 

самостійних робіт ‒ 

15 балів  

(для дистанційного 

навчання). 

 

Аудиторна робота ‒ 

10 балів. 

Результати 

контрольних і 

самостійних робіт ‒ 

10 балів 

(для аудиторного 

навчання) 

 

20 балів 

Аудиторна робота ‒ 

5 балів. 

Результати 

контрольних і 

самостійних робіт ‒ 

15 балів 

(для дистанційного 

навчання). 

 

Аудиторна робота ‒ 

10 балів. 

Результати 

контрольних і 

самостійних робіт ‒ 

10 балів 

(для аудиторного 

навчання) 

 

20 балів 

Аудиторна робота 

‒ 5 балів. 

Результати 

контрольних і 

самостійних робіт 

‒ 15 балів 

(для дистанційного 

навчання). 

 

Аудиторна робота 

‒ 10 балів. 

Результати 

контрольних і 

самостійних робіт 

‒ 10 балів 

(для аудиторного 

навчання) 

 

 

7. Рекомендована література  
 

ОСНОВНА 
 

1. Дідух К. І. Збагачення мовлення школярів синонімами // Початкова школа. 

1996. №8. 

2. Єрмоленко С. І. Методика навчання лексики та фразеології на засадах 

лінгводидактичного принципу наступності. Науковий вісник 

Мелітопольського державного педагогічного університету. 2016. № 2 (17). 

С. 103−109. 

3. Жайворонок В. В. Запозичена лексика в українській мовній картині світу: 

Мова у слов’янському культурному просторі. Умань, 2002. 412 с. 

4. Ковбасюк Л. А., Романова Н. В. Сучасні лінгвістичні теорії: лекційні, 

практичні, самостійні модулі та тести: Навчально-методичний посібник для 

магістрів заочної форми навчання. Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. 96 с. 

5. Лисиченко Л. А. Бесіди про рідне слово (слово і його значення). Xарків, 1993 
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6. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив 

авторів за редакцією М. І. Пентилюк: М. І. Пентилюк, С. О. Караман, 

О. В. Караман, О. М. Горошкіна, З. П. Бакум, М. М. Барахтян, 

І. В. Гайдаєнко, А. Г. Галетова, Т. В. Коршун, А. В. Нікітіна, Т. Г. Окуневич, 

О. М. Решетилова. Київ: Ленвіт, 2004. С. 172−184. 

7. Мовчун А. Лексика української мови з погляду її походження // Початкова 

школа. 1998. №6. 

8. Новосьолова В. Методи, прийоми й засоби навчання в процесі формування 

лексичної компетентності учнів 5–7 класів. Українська мова і література в 

школі. 2014. № 3. С. 19–23. 

9. Паращин В. В. Українська мова. 5 клас. І семестр. Харків: Вид. група 

„Основа”, 2018. 112 с. 

10. Розробки уроків з рідної мови для 6 класу 12-річної школи. І семестр. 

Бібліотечка „Дивослова”. 2006. № 8. С. 15−18. 

11. Савицька В. П., Данилюк Л. А. Робота над лексичним значенням слова // 

Початкова школа. 1988. №10. 

12. Седеревічене А. О. 100 завдань з лексики : методичний посібник. Біла 

Церква: КОІПОПК, 2012. 60 с. 

13. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний 

огляд). Київ: Вид-во укр. фітосоціологічного центру, 1999. 148 с. 

14. Смовська О. Крилаті вислови і фразеологізми на уроках мови // Початкова 

школа. 1989. № 12. 

15. Ужченко Т. Г. Дидактичний матеріал з української мови. Лексика і 

фразеологія: Посібник для вчителя. Київ: „Освіта”, 1992. 224 с. 

16. Уроки української мови в 6 класі: орієнтовне календарно-тематичне 

планування, варіативні плани-конспекти уроків, методичні коментарі: 

методичний посібник для вчителя / О. П. Глазова. Київ: Видавничий дім 

„Освіта”, 2014. 

17. Усатенко Т. П. Лексична семантика і розвиток мовлення учнів. Київ: Рад. 

Школа. 1984. 128 с. 

18. Усі уроки української мови в 6 класі. І семестр / Є. П. Голобородько, 

К. Ю. Голобородько, О. А. Павлик, С. В. Мунтян, І. А. Бондаренко. Харків: 

Вид. група „Основа”, 2014. 201 с. 

19. Форостюк Т. В. Дидактичні й лінгвістичні основи вивчення лексики в 

початковій школі. Молодий вчений. 2016, № 5 (32). С. 386−389. 

20. Шумарова Н. П. Мовна компетенція особистості. Соціопсихолінгвістичний 

аспект. Автореф. дис. ... доктора філолог. наук. Київ, 1994. 16 с. 
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