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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Перші десятиліття ХХ століття засвідчили стрімкі транс
формації в освітньому просторі України. Закони «Про 

освіту» і «Про вищу освіту», Концепція Нової української школи, 
Стандарти освітньої діяльності для кожного рівня вищої освіти в 
межах конкретної спеціальності та інші нормативноправові акти 
актуалізували потребу осучаснити традиційну дидактичну базу ін-
новаційними технологіями, методиками і прийомами, увиразнили 
необхідність запровадження різних форм організації навчального 
процесу.

Порівняно з активізацією механізмів реформування закладів 
загальної середньої освіти, упровадження найкращого європей-
ського досвіду в урочні, позаурочні та позашкільні форми навчання 
школярів вища школа зазнає змін дещо повільніше, намагаючись 
зберегти академічний стиль викладання навчальних дисциплін 
студентам. Утім, заклади вищої освіти в межах спеціальності «Се-
редня освіта» вже нині готують майбутніх учителів для навчання 
«покоління Альфа», а магістранти, які здобувають спеціальність 
«Філологія» (українська мова та література), завтра викладатимуть 
в університетах і закладах фахової передвищої освіти студентам, 
добре ознайомленим з операційними системами та інформацій-
нокомунікаційними технологіями. Отож на часі – зміна стратегії 
якісної вищої освіти, установлення балансу знаннєвого та комуні-
кативного складників в освітній парадигмі.

У цьому аспекті важливо сформувати творчі колективи, що 
розпрацюють типові й авторські програми (зпоміж них і модель-
ні навчальні програми мовнолітературної освітньої галузі, і між-
дисциплінарні освітні (наукові) програми вищої школи), а також 
сучасні навчальні видання, покликані «комплексно реалізовувати 
розвивальну домінанту освіти ХХІ ст., виховувати прагнення до 
самоосвіти й саморозвитку, учити критично мислити, використову-
вати отримані знання й уміння для творчого розв’язання проблем, 
сприяти інтеграції отриманих знань»1.
1 Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі. Освіта. 2006. 

№ 40 (5224). 11–18 жовтня. С. 2–7.
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Пропонований навчальний посібник «Крок у професію. Ме-
тодика навчання української мови у вищій школі» ґрунтується на 
концепціях українських лінгводидактів З. Бакум, О. Горошкіної, 
С. Карамана, О. Копусь, Л. Мацько, А. Нікітіної, М. Пентелюк, 
О. Семеног, Т. Симоненко та ін. Його новизна полягає у спробі за-
лучення новітніх, але вже популярних технологійнометодичних 
засобів навчання, що вможливлюють реалізацію принципів компе-
тентнісного, особистісно орієнтованого, інтерактивного навчання і 
студентоцентризму, суб’єктсуб’єктної взаємодії як умови вифор-
мування індивідуальності майбутнього професіоналафілолога.

Видання відповідає поліфункційній моделі й охоплює вісім 
розділів (тем), кожен із яких містить «Дорожню карту дистанцій-
ного навчання» та практичні завдання інтерактивного типу для 
індивідуального і колективного виконання, дає змогу повторити й 
доповнити матеріал лекції посутньою інформацією. 

У змістовій частині «Теоретичний контент» витлумачено 
ключові поняття до теми, узагальнено й доповнено типологію ме-
тодів, прийомів, засобів і форм навчання української мови у ЗВО 
та ін., що активізує мисленнєвомовленнєву діяльність студентів, 
заохочує до участі в професійній комунікації, закріплює навички 
формулювати логічні тези, аналітикооцінні судження і переконли-
ві висновки, добирати аргументи.

Репертуар різноманітних практичних завдань, з одного боку, 
дає змогу викладачеві обирати з наявних дидактичних матеріалів 
завдання, найдоцільніші для відповідної академічної групи студен-
тів, а з іншого, – забезпечує здобувачам освіти академічну свобо-
ду у виборі індивідуальної освітньої траєкторії, виформовує вмін-
ня обґрунтовувати й обстоювати власну позицію під час дискусій 
і соціологічних опитувань, уяскравлює творчі здібності, розвиває 
науководослідницьку компетентність у процесі підготовки до ін-
терактивних колоквіумів, дайджестів і круглих столів. До того ж 
магістранти пригадають уже відомі з курсу «Методика викладання 
української мови в ЗЗСО» інтерактивні методи, опанують нові та 
оцінять їх ефективність у розв’язанні модельованих педагогічних 
ситуацій, а відтак – під час виробничої (педагогічної) та асистент-
ської практик, ознайомляться з коучингтехнологіями на заняттях 
із мовознавчих дисциплін, алгоритмами дій з методичним інстру-
ментарієм тощо.



13

У підрозділі «Самостійна робота» наведено план для логічно-
го опрацювання теоретичного блоку, опорний конспект, мета якого 
– зорієнтувати здобувачів освіти в обширі лінгводидактичних кон-
цепцій, полярних поглядів на сучасні педагогічні процеси, а також 
різнорівневі завдання (рубрика «Методичний практикум»). Споді-
ваємося, що ефективна організація процесу самоосвіти сприятиме 
розвитку критичного мислення магістрантів, їхніх мовнокомуніка-
тивних компетентностей, «м’яких» навичок (soft skills) на ґрунті 
інноваційних підходів до вивчення української мови у вищій школі.

Кожний підрозділ книги містить запитання і завдання для само-
контролю та поточного контролю знань («Моніторинг навчальних 
досягнень»), а також довідкову частину, у якій уміщено рекомендо-
вану основну й додаткову літературу – наукову та навчальну, кор-
пус навчальнометодичних посібників і лексикографічних праць 
(ізпоміж них значна кількість інтернетджерел). 

«Розвиток усіх форм мислення, комунікативної активнос-
ті, творчих здібностей здобувача освіти, його соціальноадаптив-
них ресурсів – це основна стратегія інноваційного навчання»1, що 
виформовує тактики професійної діяльності вчителясловесника і 
викладачафілолога. У комплексі з іншими навчальними видання-
ми цей посібник є своєрідним узагальненням апробованої в нав
чальному процесі лінгводидактичної діяльності в цифровому ос-
вітньому середовищі.

Автори висловлюють глибоку вдячність рецензентам книги – 
докторові педагогічних наук, старшому науковому співробітникові, 
провідному науковому співробітникові відділу змісту і технологій 
педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 
імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук Наталії 
ФІЛІПЧУК, докторові педагогічних наук, професорові, завідувачу 
кафедри української мови і літератури Сумського державного пе-
дагогічного університету імені А. С. Макаренка Олені СЕМЕНОГ, 
докторові філологічних наук, академіку Академії наук вищої осві-
ти України, професорові кафедри української мови Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка  
Миколі СТЕПАНЕНКУ за слушні зауваження та рекомендації. 

1 Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології : навч. посібник. Київ : 
Академвидав, 2004. 352 с.



FOREWORD

The first decades of the twentieth century witnessed rapid 
transformations in the educational system of Ukraine. Laws 

“On Edu cation” and “On Higher Education”, the Concept of the New 
Ukrainian School, Standards of educational activities for each level 
of higher education within a particular specialty and other regulations 
highlighted the need to modernize the traditional didactic base with in-
novative technologies, methods and techniques and to introduce various 
forms of organization of the educational process.

Compared to the intensification of mechanisms for reforming general 
secondary education institutions, the introduction of the best European 
experience in classroom and extracurricular forms of education, higher 
education is changing more slowly, trying to maintain the academic 
style of teaching students. However, higher education institutions 
within the specialty “Secondary Education” are already preparing future 
teachers to teach the “Generation Alpha”, and undergraduates majoring 
in “Philology” (Ukrainian language and literature) will tomorrow teach 
at universities and institutions of professional higher education students 
who are well acquainted with operating systems and information and 
communication technologies. Therefore, it is time to change the strategy 
of quality higher education, to establish a balance of knowledge and 
communication components in the educational paradigm.

In this aspect, it is important to form creative teams that develop 
standard and author’s programs (including model curricula of language 
and literature education, and interdisciplinary educational (scientific) 
programs of higher education), as well as modern educational 
publications designed to “comprehensively implement developmental 
dominance of education of the XXI century, to cultivate the desire for 
selfeducation and selfdevelopment, to teach critical thinking, to use the 
acquired knowledge and skills for creative problem solving, to promote 
the integration of acquired knowledge”1.

The textbook “Step into the profession. Methods of teaching the 
Ukrainian language in high education” is based on the concepts of 

1 Kononenko, P. Ukrainian Education in World Space. Osvita. 2006. № 40 
(5224). October 11–18. Pp. 2–7.
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Ukrainian language didactics Z. Bakum, O. Horoshkina, S. Karaman, 
O. Kopus, L. Matsko, A. Nikitina, M. Penteliuk, O. Semenoh, 
T. Symonenko, etc. Its novelty is an attempt to attract the latest but 
already popular technological and methodological tools that enable the 
implementation of the principles of competence, personalityoriented, 
interactive learning and studentcenteredness, subjectsubject interaction 
as a condition for shaping the individuality of future professional 
philologist.

The publication corresponds to a multifunctional model and covers 
eight sections (topics), each of which contains a “Distance Learning 
Roadmap” and practical interactive tasks for individual and collective 
performance, allows you to repeat and supplement the lecture material 
with relevant information.

The part “Theoretical Content” explains the key concepts of the 
topic, summarizes and supplements the typology of methods, techniques, 
tools and forms of teaching Ukrainian in higher educational institutions, 
which activates students’ thinking and speaking, encourages participation 
in professional communication, strengthens skills to formulate logical 
theses, analytical and evaluative judgments and convincing conclusions, 
choose arguments.

The repertoire of various practical tasks, on the one hand, allows 
the teacher to choose from the available didactic materials tasks most 
appropriate for the relevant academic group of students, and on the 
other – provides students with academic freedom in choosing individual 
educational trajectory, develops the ability to justify and defend time 
of discussions and sociological surveys, brightens creative abilities, 
develops research competence in the process of preparation for interactive 
colloquia, digests and round tables. In addition, undergraduates will 
remember the already familiar interactive methods from the course 
“Methods of teaching the Ukrainian language in secondary educational 
institutions”, learn the new ones and evaluate their effectiveness in 
solving simulated pedagogical situations, and then, during production 
(pedagogical) and assistant practice, get acquainted with coaching 
technologies in classes in linguistic disciplines, algorithms of actions 
with methodical tools, etc.

In the subsection “Independent work” there is a plan for logical 
elaboration of the theoretical block, a reference synopsis, the purpose of 
which is to orient students in the scope of linguodidactic concepts, polar 
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views on modern pedagogical processes and multilevel tasks (rubric 
“Methodical workshop”). We hope that the effective organization 
of the process of selfeducation will promote the development of 
critical thinking of undergraduates, their language and communication 
competencies, “soft skills” based on innovative approaches to learning 
the Ukrainian language in higher education.

Each section of the book contains questions and tasks for self
control and current control of knowledge (“Monitoring of academic 
achievement”), as well as a reference part, which contains the 
recommended basic and additional literature – scientific and educational, 
a body of textbooks and lexicographic works, among which there is a 
significant number of Internet sources).

“Development of all forms of thinking, communicative activity, 
creative abilities of the student, their social and adaptive resources – this 
is the main strategy of innovative learning”1, which shapes the tactics of 
professional activity of a teacher of philology. In combination with other 
educational publications, this manual is a kind of generalization of the 
tested in the educational process of language didactic activities in the 
digital educational environment.

The authors express deep gratitude to the book’s reviewers – Doctor 
of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Leading Researcher of the 
Department of Content and Technology of Pedagogical Education of the 
Ivan Zyazyun Institute of Pedagogical Education and Adult Education 
of the National Academy of Pedagogical Sciences Natalia FILIPCHUK, 
Doctor of Pedagogical Sciences, professor, head of the Department 
of Ukrainian Language and Literature of A.S. Makarenko Sumy State 
Pedagogical University Olena SEMENOH, Doctor of Philology, Acade
mician of the Academy of Sciences of Higher Education of Ukraine, 
Professor of Ukrainian Language of V.H. Korolenko Poltava National 
Pedagogical University Mykola STEPANENKO for appropriate 
remarks and recommendations.

1 Dychkivska, I. Innovative Pedagogical Technologies : textbook. Kyiv : 
Akademvydav, 2004. 352 p.
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