
Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 3 «Майстерня репетиторства з 

української мови» 

Рівень BO Перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

035 Філологія / Українська мова та література. Світова 

література 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 4 семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

5 кредитів – 150 годин (52 год. лекцій, 8 год. 

консультацій, 90 год. самостійної роботи) 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
Кафедра української мови 

Автор дисципліни 
Масицька Тетяна Євгенівна,  доктор філологічних 

наук,  професор кафедри української мови 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення 

Знати норми української літературної мови та вміти їх 

застосовувати у практичній діяльності. Знати й розуміти 

основні поняття філології. 

Що буде вивчатися 

Теорія з розділів «Фонетика. Графіка. Орфоепія». 

«Орфографія», «Лексикологія. Фразеологія», 

«Морфеміка. Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис. 

Пунктуація», «Стилістика», «Розвиток мовлення», 

методика викладання української мови. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Авторка вибіркового курсу має 30-ти річний досвід 

роботи з репетиторства і хоче поділитися «секретами» 

успішної роботи з учнями. 

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

Методика викладання української мови, робота з 

тестами,  вільне володіння лексикою та термінологією,  

необхідними орфоепічними, лексичними, граматичними 

та стилістичними   нормами. 

Як можна користуватися 

набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

Здобувачі вищої вмітимуть: 

вступати в комунікацію з учнями; 

здійснювати спілкування з учасниками навчального 

процесу на принципах професійного спілкування, 

орієнтуючись  на норми сучасної української 

літературної мови; 

складати тестові завдання з української мови, 

дотримуючись норм сучасної української літературної 

мови тощо; 

логічно формувати думки, дотримувати послідовності й 

точності викладу; 

володіти культурою діалогу; 

самостійно здобувати знання, здійснювати пошук нової 

текстової інформації (робота з джерелами навчальної, 

наукової та довідкової інформації).   

Інформаційне забезпечення 

та/або web-покликання 

1. Тестові завдання для вступників. Українська мова і 

література / Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, О. М. Гандзюк 



та ін., всього 22 особи. Вид.5.Збірник тестів. Луцьк : Ред.-
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2007.  492с. 
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університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. 

Проблеми граматики і лексикології української мови: 

Збірник наукових праць. Київ : НПУ імені 

М.П.Драгоманова, 2013.  Випуск 10.  С. 169–174. 

3. Berkeshchuk Inna S., Struk Ivanna M.,Maksymiuk Oksana 

V., masytska Tetiana E.,  Chornyi Igor V. Modern 

Technologies and Applications of ICT in the Training 

Process of Teachers-Philologists. Modern Technologies and 

Applications of ICT in the Training Process of Teachers-

Philologists. International Journal of Higher Education. 

2020. Vol.9. No.7 (Spesial Issue). P. 84–93.   

4. Масицька Т.Є. Вивчення формально-синтаксичної 

структури речення: синтаксичні зв’язки. Волинь 
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Східноєвроп. нац.  ун-т ім. Лесі Українки, 2020. Вип. 30. 

С. 36–46. 

5. Масицька Т.Є.  Методичні особливості вивчення 

речення як основної синтаксичної одиниці в закладах 

вищої освіти. IV Всеукраїнська науково-методична 

Інтернет-конференція «Актуальні проблеми іншомовної 

комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти» 14 квітня 2021 року. Збірник 

матеріалів конференції. Луцьк, 2021. С.104–107. 

6. Масицька Т.Є. Функційні особливості номінативних 
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Studies : Abstracts of scientific papers of VII International 
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гуманітарного  університету. Сер.: Філологія. 2021. 

№ 48. Т.1. С. 29–32. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

