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МЕТА БЛОКУ: 
 

• формування науково-методичної  

бази  для навчання української  

та російської мов і літератур як іноземних в іншомовній аудиторії, 

ознайомлення з сучасними методами навчання української та 

російської як іноземної.  

 



 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 
• оволодіння методами формування комунікативної компетенції  

у іншомовних студентів, викладання української та російської мов 

   і літератур як іноземних, використання сучасних 

      методів навчання усім аспектам мови та всім  

   видам мовленнєвої діяльності з урахуванням  

   комунікативного завдання мовця 



 
КАФЕДРИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН БЛОКУ: 
 

• кафедра зарубіжної літератури та слов’янських мов;  

• кафедра українознавства і лінгводидактики; 

• кафедра української літератури та журналістики  
імені професора Леоніда Ушкалова. 

 



ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН,  
ЩО ВИВЧАЮТЬСЯ: 

2022/2023 навчальний рік:  

• Перший етап навчання російської мови як іноземної 

• Російська література в системі навчання російської мови  
як іноземної  

• Перший етап навчання української 
мови як іноземної  

• Українська література в системі 
навчання української мови як 
іноземної 



2023/2024 навчальний рік: 

• Навчання лексики і граматики на комунікативному рівні 
(російська мова) 

• Риторика і культура мовлення в практиці навчання 
російської мови як іноземної 

• Навчання лексики і граматики  
на комунікативному рівні  
(українська мова) 

• Риторика і культура мовлення 
 в практиці навчання  
української мови як іноземної 

 



2024/2025 навчальний рік: 

• Навчання розумінню і формуванню зв’язного тексту 
(російська мова) 

• Актуальні проблеми викладання мови і літератури  
в іншомовній аудиторії 

• Навчання розумінню  
і формуванню зв’язного тексту  
(українська мова) 

• Особливості дистанційного  
навчання мови і літератури 



ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ БЛОКУ 

• Студенти знайомляться з лінгвістичними та методичними 
основами викладання української та російської мов як іноземних 
(УЯІ та РЯІ), з організацією навчального процесу з УЯІ та РЯІ, 
його сучасним оснащенням та формами, включаючи 
дистанційне навчання, з сучасними методиками ефективного 
навчання УЯІ та РЯІ. 

•      Приділяється увага формуванню методичних і практичних 
навичок викладання різних аспектів української та російської мов 
і всіх видів мовленнєвої діяльності в іншомовній аудиторії  
з урахуванням рідної мови та ментальних особливостей учнів. 



Студенти вчаться обирати оптимальну систему 
моделювання навчального процесу, що сприяє 
найбільш ефективному викладанню мови  
та літератури іноземцям; застосовувати сучасні 
технології освіти для вибору оптимальної 
стратегії викладання в залежності від рівня 
підготовки учнів і цілей навчання. 



Запрошуємо до вивчення дисциплін нашого блоку! 

Чекаємо на всіх, хто зацікавлений у поширенні мов  
і культури східнослов’янських народів у світі! 


