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1. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета полягає в пізнанні закономірностей викладацької діяльності та особливостей 

організації навчального процесу у закладах середньої освіти III ступеня, у формуванні у 
студентів-магістрантів науково-дослідних, методично-виховних, психолого-педагогічних, 
експертно-аналітичних складових викладацької компетенції; підготовка інтелектуальної 
еліти, здатної засвоїти освітньо-світоглядну парадигму демократизації та гуманітаризації 
середньої освіти в Україні.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування й вдосконалення у 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти компетентностей та програмних 
результатів навчання відповідно до освітніх програм:

Загальні компетентності:
1. Здатність діяти соціально, відповідально і свідомо.
2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
6. Здатність бути критичним і самокритичним.
7. Здатність працювати в команді

Фахові компетентності спеціальності:
1. Здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти формами 

і методами.
2. Володіння контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних дисциплін, 

суміжних із філологічними, вміння застосовувати їх у процесі фахової діяльності вчителя- 
філолога.

3. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ, 
процесів, напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки 
окремих історичних епох, національних культур, мовно-культурних регіонів.

4. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, мережевих 
програмних систем та інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних завдань 
у галузі лінгвістики та літературознавства.

5. Здатність здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, 
принципами та методами наукових досліджень.

6. Здатність використовувати базові знання в процесі планування, організації, моделювання 
та аналізу педагогічного процесу, володіння індивідуальними і груповими технологіями 
прийняття рішень в управлінні навчальним закладом, здатність використовувати сучасні 
технології управління педагогічним колективом.

7. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та 
до конкурентної спроможності на ринку праці.

Програмні результати навчання:
1. Володіти базовими знаннями принципів демократії, уміння аналізувати суспільні процеси 

і впливати на них, розуміти власну роль та роль інших людей у побудові демократичного 
суспільства.

2. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування і 
розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, використовувати в своїй 
педагогічній діяльності.

3. Налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, загальноосвітніми 
закладами та батьками з метою забезпечення якості освіти, реалізації дослідницьких та 
інноваційних проектів.

4. Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти для 
впровадження змін та інновацій; здатність застосовувати профільні знання в умовах 
індивідуалізації і диференціації навчання.



5. Уміти фахово застосовувати літературознавий та мовознавчий понятійно- 
термінологічний ресурс під час навчання мови і літератури в загальноосвітній школі та 
інших освітянських установах; фахово володіти класично усталеними у теоретичному 
континуумі та сучасними методиками навчання польської мови й літератури, української 
мови й літератури та зарубіжної літератури.

6. Володіти принципами, методологією, методами та провідними сучасними інформаційно- 
комунікативними технологіями провадження наукових досліджень та навчально- 
освітнього процесу з урахуванням сучасних освітянсько-дидактичних умов навчання 
іноземних мов у загальноосвітніх закладах.

7. Використовувати сучасні психолого-педагогічні стратегії та технології в освітньому 
процесі; уміти проводити спеціальні педагогічні дослідження, проектувати відповідно до 
обраної технології навчання; уміти використовувати у своїй практичній діяльності ідеї та 
досвід прогресивних педагогів минулого і сучасності.

2. ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовою вивчення курсу “Методика викладання української мови та літератури 
у закладах середньої освіти III ступеня” є одержані знання з наступних навчальних 
дисциплін: “Історія української літератури (X - 50 - 80-ті роки XX століття)”, “Історія 
зарубіжної літератури”, “Вступ до літературознавства”, “Історія філософії”, “Інтерпретація 
літературного твору”, “Літературний твір як художня система”, “Теорія літератури”, 
“Основи наукових досліджень”, “Основи національно-екзистенціальної інтерпретації”, 
“Проблеми української літературної критики”, “Методика навчання української літератури 
в школі”.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Згідно з вимогами освітньої програми здобувані вищої освіти повинні:

знати:

- концептуальні напрямки та перспективи розвитку освіти в Україні;
- проблеми та перспективи розвитку методики української літератури;
- методику проведення основних типів уроків літератури (засвоєння нових знань; 

формування умінь і навичок; застосування умінь і навичок; узагальнення та 
систематизації знань; підсумковий та комбінований);

- методику проведення лекційних, семінарських і практичних занять з української 
літератури у закладах середньої освіти III ступеня;

- структуру та методику проведення спецкурсів з української літератури;
- різні форми контролю знань і вмінь учнів;
- методику підготовки учнів до написання творчих і контрольних робіт з української 

літератури.

вміти:

- вміти працювати з методичною, нормативно-правовою, програмною документацією;
- вміти сформулювати проблему, визначати мету і завдання дослідження;
- висунути одну або декілька гіпотез дослідження методичної проблеми;
- актуалізувати попередньо засвоєні знання з метою опанування нової теми;
- виявляти ти використовувати міжпредметні зв’язки;
- орієнтуватися в науково-методичних працях, у довідковій, енциклопедичній літературі;
- вміти підготувати наукову доповідь або реферат на запропоновану тему.

практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі;



- володіти ключовими навиками проведення уроків, лекційних і практичних занять з 
української літератури в закладах середньої освіти III ступеня;

- готувати методичне забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики 
знань учнів;

- планувати, організовувати, контролювати, аналізувати результати навчально- 
пізнавальної діяльності учнів.

- орієнтуватися у нових тенденціях методики викладання української літератури в 
закладах середньої освіти III ступеня;
- використовувати зв’язок методики викладання української літератури з методикою 
викладання світової літератури;
- застосовувати теоретичні та практичні знання з методики викладання української 
літератури в закладах середньої освіти III ступеня процесі творчої організації власної 
діяльності.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною 

ЄКТС.
А (90 - 100) - оцінка «відмінно» - «5» (відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок): отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, 
повно та ґрунтовно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних та додаткових 
джерелах літератури; уміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми 
навчальної дисципліни, розуміє її значення для своєї професійної підготовки; вміє 
використовувати свої знання на практиці; здатний сформулювати проблему, визначати мету 
і завдання дослідження; будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з певної 
теми; вміє працювати з методичною, нормативно-правовою, програмною документацією; 
виявляти та використовувати міжпредметні зв’язки; орієнтуватися в науково-методичних 
працях, у довідковій, енциклопедичній літературі; практично застосовувати набуті знання в 
навчально-виховному процесі; володіти ключовими навиками проведення уроків, 
лекційних і практичних занять з української літератури в закладах середньої освіти III 
ступеня; готувати методичне забезпечення для проведення різних видів занять та 
діагностики знань учнів; планувати, організовувати, контролювати, аналізувати результати 
навчально-пізнавальної діяльності учнів; орієнтуватися у нових тенденціях методики 
викладання української літератури в закладах середньої освіти III ступеня; застосовувати 
теоретичні та практичні знання з методики викладання української літератури в закладах 
середньої освіти III ступеня процесі творчої організації власної діяльності.

В (82 - 89) - оцінка «добре» - «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): 
отримує здобувач, який виявив глибокі знання навчального матеріалу, повно відтворює 
програмний матеріал, що міститься в основних та додаткових джерелах літератури; добре 
орієнтується в термінах та поняттях, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; 
здатний сформулювати проблему, визначати мету і завдання дослідження; вміє будувати 
одну робочу гіпотезу дослідження з певної теми; загалом добре орієнтується в методах і 
методиці досліджень; будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з певної 
теми; вміє працювати з методичною, нормативно-правовою, програмною документацією; 
виявляти ти використовувати міжпредметні зв’язки; орієнтуватися в науково-методичних 
працях, у довідковій, енциклопедичній літературі; практично застосовувати набуті знання в 
навчально-виховному процесі; володіти ключовими навиками проведення уроків, 
лекційних і практичних занять з української літератури в закладах середньої освіти III 
ступеня; готувати методичне забезпечення для проведення різних видів занять та 
діагностики знань учнів; планувати, організовувати, контролювати, аналізувати результати 
навчально-пізнавальної діяльності учнів; орієнтуватися у нових тенденціях методики 
викладання української літератури в закладах середньої освіти III ступеня; застосовувати 
теоретичні та практичні знання з методики викладання української літератури в закладах 
середньої освіти III ступеня процесі творчої організації власної діяльності.



С (75 - 81) - оцінка «добре» - «4» (в цілому правильне виконання з певною 
кількістю суттєвих поміток): отримує здобувай, який виявив, добрі знання фактичного 
матеріалу, здатний сформулювати проблему, визначати мету і завдання дослідження; вміє 
будувати одну робочу гіпотезу дослідження з певної теми; загалом добре орієнтується в 
методах і методиці досліджень; будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з 
певної теми; вміє працювати з методичною, нормативно-правовою, програмною 
документацією; виявляти ти використовувати міжпредметні зв’язки; орієнтуватися в 
науково-методичних працях, у довідковій, енциклопедичній літературі; практично 
застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; володіти ключовими 
навиками проведення уроків, лекційних і практичних занять з української літератури в 
закладах середньої освіти III ступеня; готувати методичне забезпечення для проведення 
різних видів занять та діагностики знань учнів; планувати, організовувати, контролювати, 
аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності учнів; орієнтуватися у нових 
тенденціях методики викладання української літератури в закладах середньої освіти III 
ступеня; застосовувати теоретичні та практичні знання з методики викладання української 
літератури в закладах середньої освіти III ступеня процесі творчої організації власної 
діяльності; вміє інтерпретувати отримані результати; не вміє самостійно викласти зміст 
основних питань програми навчальної дисципліни, не достатньо чітко визначає поняття. 
Окремі завдання кожної теми поточного контролю виконав не повністю.

О (67 - 74) - оцінка «задовільно» - «З» (непогано, але зі значною кількістю 
недоліків): отримує здобувач, який виявив недостатні знання навчального матеріалу, з 
певними труднощами відтворює програмний матеріал, рідко звертається до матеріалів, що 
містяться в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не достатньо 
орієнтується в теоретико-методологічних аспектах методів, які застосовують у методиці 
викладання української літератури в закладах середньої освіти III ступеня, допускає певні 
(неістотні) неточності, демонструючи основні набуті знання, що є важливим критерієм 
оцінки та застосування зазначеної дисципліни; не завжди може використати набуті знання 
для вибору методу аналізу чи діагностики та інтерпретації отриманих результатів; має 
труднощі у поясненні термінів, понять та явищ, не достатньо володіє знаннями з методики 
викладання літератури, допускаючи при цьому певні неточності; зі сторонньою допомогою 
здатен інтерпретувати отримані результати та робити висновки; виконав більшість видів 
навчальної роботи, допускає окремі неточності у трактуванні понять.

Е (60 - 66) - оцінка «задовільно» - «З» (виконання задовольняє мінімальним 
критеріям): отримує здобувач, який виявив слабкі знання навчального матеріалу, важко 
відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в 
основних і додаткових джерелах літератури; слабо орієнтується в теоретично- 
методологічних засадах методики викладання літератури, допускає суттєві неточності у 
характеристиці основних принципів методики, у трактуванні термінів і понять, які є 
теоретичною основою дисципліни; з труднощами пояснює суть деяких принципів; рідко 
використовує у своїх відповідях раніше отримані знання; зі сторонньою допомогою здатен 
інтерпретувати результати та робити висновки; виконав лише окремі завдання кожної теми 
поточного та підсумкового контролю в цілому.

ЕХ (35 - 59) - оцінка «незадовільно» - «2» (з можливістю повторного складання): 
виставляють здобувачеві вищої освіти, який виявив незнання значної частини навчального 
матеріалу, допускає істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє застосувати 
теоретичні положення під час пояснення суті методики викладання української літератури 
в закладах середньої освіти III ступеня, не використовує матеріали, що містяться в 
рекомендованих (основних і додаткових) джерелах літератури; не знає теоретико- 
методологічних аспектів навчальної дисципліни; не вміє застосувати раніше набуті знання 
для пояснення суті та етапності виконання методу; не здатен інтерпретувати отримані 
результати та робити належні висновки.

Г (0 - 34) - оцінка «незадовільно» - «2»: здобувач у цілому поверхово знає лише 
окремі фрагменти навчального матеріалу (11-30%), до кінця правильно не відповідає на 
жодне питання, але у своїй відповіді намагається, виходячи зі здорового глузду, правильно 



пояснити хоч деякі явища; не вміє пояснити наявні причинно-наслідкові зв’язки між ними 
хоча може й назвати окремі з них.

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Засобами оцінювання результатів навчання вказаної навчальної дисципліни є:
• усні відповіді на практичних заняттях;
• написання конспектів і презентація фрагментів трьох уроків української літератури у 

старшій школі;
• екзамен;

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Методика викладання української літератури як наука і навчальна дисципліна, 
шляхи її розвитку. Завдання, зміст і структура курсу. Особливості української літератури 
як навчального предмета в закладах середньої освіти III ступеня. Концепція літературної 
освіти в загальноосвітній школі та умови її реалізації. Програми з української літератури 
для старшої школи, їхнє змістове наповнення. Підручники з української літератури, їхня 
структура, відповідність чинним програмам.

Роль вчителя в розвитку методики літератури як наукової дисципліни. Державний 
стандарт вчителя. Вимоги до особистості та професійної підготовки вчителя-словесника. 
Своєрідність методики викладання літератури на сучасному етапі, її предмет, джерела 
розвитку, пов’язаність з іншими науками. Планування роботи вчителя літератури.

Технічні засоби та наочність на уроках літератури. Роль технічних засобів навчання в 
сучасному навчально-виховному процесі. Види технічних засобів. Наочність на уроках 
літератури та її педагогічне значення

Шляхи організації викладання української літератури. Урок літератури в умовах 
сучасної старшої школи. Критерії ефективності уроку як основної форми викладання 
літератури в закладах середньої освіти III ступеня. Структура та методика проведення 
уроку літератури. Нестандартні форми занять. Підготовка вчителя до уроку літератури. 
Уроки літератури рідного краю.

Аналіз художнього твору як феномену літератури в 9 - 11 класах. Проблема шляхів 
аналізу художнього твору в методиці викладання літератури. Цілісний аналіз художнього 
твору (послідовний розгляд найважливіших епізодів тексту). Проблемно-тематичний шлях 
аналізу в шкільному курсі української літератури (визначення тематики, проблематики 
твору, розв’язання порушених у ньому проблем). Композиційний шлях аналізу 
(дослідження композиційних складових: сюжету та позасюжетних елементів).

Пообразний шлях аналізу художнього твору у старших класах. Аналіз художнього 
образу як центральної категорії мистецтва слова. Проведення учнів шляхами асоціативних 
зв’язків, розгляд тропів і пошуки “молекули” художнього образу як найважливіше завдання 
вчителя літератури. Виховання навиків з’ясування взаємодії асоціативних полів у тропі 
(епітеті, метафорі, порівнянні) та між окремими частинами тексту з метою виявлення 
незримої субстанції художності, в якій закладено провідну думку твору.

Вивчення прозових творів у 9 - 11 класах. Жанрова специфіка епічних творів та їхнє 
місце у шкільній програмі. Необхідність врахування жанрової природи твору під час 
вивчення його у школі. Особливості аналізу прозових творів у старших класах. Методи, 



форми і прийоми (види) вивчення прозових творів. Методичний прийом коментованого 
читання. Орієнтовна структура аналізу прозового твору.

Особливості вивчення драматичних творів у 9 - 11 класах. Жанрова специфіка 
драматичних творів та особливості їх сприймання старшокласниками. Методика аналізу 
драматичного твору (подієвий, пообразний, проблемно-тематичний) Зв’язок драматичного 
твору з театральним мистецтвом. Елементи розповіді, описи, висока образність, 
емоційність, стислість викладу, інтенсивне використання образотворчих засобів у 
драматичних творах.

Шкільний аналіз ліричних творів. Своєрідність лірики як роду літератури та її місце у 
шкільній програмі. Особливості сприйняття ліричних творів старшокласниками. Етапи 
роботи з поетичним твором. Значення виразного читання на уроках вивчення поезії.

Методи і прийоми викладання літератури в закладах середньої освіти III ступеня. 
Метод лекції, його різновиди, історія впровадження в шкільну практику. Метод бесіди та 
його роль у розвитку літературної освіти учнів. Метод творчого читання та самостійної 
роботи в процесі вивчення літератури. Інноваційні методи навчання.

Методика проведення лекцій за способом викладу, їхні особливості. Головні завдання 
лекційних курсів. Вимоги до читання лекції. Опорний конспект лекції, його структура, 
методичні підходи до написання. Засоби активізації учнів на лекції. Основні засоби впливу 
лектора на аудиторію: лінгвістичні (зміст промови), паралінгвістичні (темп, інтонація, 
модуляція голосу), кінетичні (жести, міміка, поза оратора).

Методика проведення практичних занять з української літератури в закладах 
середньої освіти III ступеня. Вибір тем на практичні заняття. Структура практичних 
занять. Види навчальної роботи, що забезпечує вироблення в учнів умінь і навичок. 
Самостійна робота старшокласників у процесі підготовки до практичних занять. 
Навчально-методичне забезпечення проведення практичних занять. Оцінювання учнів на 
практичних заняттях.

Семінарські заняття з української літератури в закладах середньої освіти III ступеня. 
Спецкурси та колоквіуми, форми і методи їх проведення. Специфіка проведення 
семінарських занять в ліцеях. Вибір тем на семінарські заняття. Структура семінарських 
занять. Самостійна робота учнів у процесі підготовки до семінарських занять. Захист, 
обговорення та оцінювання виступів старшокласників на семінарських заняттях. Види 
семінарів (семінар-бесіда, семінар-доповідь, семінар-коментоване читання, семінар-діалог, 
семінар-опротестування тощо).

Сучасні освітні технології викладання літературознавчих курсів. Сутність педагогічної 
інноватики. Інтерактивне навчання (учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання). Доцільність і недоцільність ділової гри. Методика використання 
інформаційних технологій навчання: комп’ютерні засоби професійно-педагогічної 
комунікації.

Особливості дистанційного навчання у старшій школі: переваги та недоліки. Простір 
можливостей. Комунікація між вчителем та учнями. Критерії вибору засобів організації 
дистанційного навчання. Популярні вебресурси. Основні форми онлайн-комунікації 
(відеоконференція, форум, чат, електронна пошта). Проблема академічної доброчесності.



Тематика практичних занять

• Характеристика образів-персонажів художнього твору.
• Особливості вивчення прозових творів у 9 - 11 класах.
• Специфіка аналізу ліричних творів у 9 - 11 класах.
• Методи і прийоми вивчення драматичних творів.
• Форми і прийоми роботи над мовою і стилем письменника.
• Нестандартні уроки літератури, їхня мета і специфіка.
• Лекція як метод викладання літератури в закладах середньої освіти III ступеня

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студента з дисципліни включає: опрацювання теоретичного матеріалу; 
виконання завдань згідно з переліком компетенцій, що формуються у межах кожної теми 
навчальної програми; написання конспектів і презентація фрагментів трьох уроків 
української літератури у старшій школі та підготовку до семестрового екзамену.
Для самостійного опрацювання студентам відведено наступні теми:
• Особливості вивчення літературно-критичних праць та теорії літератури у школі.
• Види письмових робіт у школі. Підготовка до творчої роботи.
• Розвиток зв’язного мовлення учнів старших класів.
• Програми факультативних занять. Опрацювання текстів програм.
• Види позакласної роботи з літератури. Підготовка позакласного заходу з літератури.
• Вивчення епістолярної спадщини письменників у шкільному курсі української літератури.
• Класифікації методів навчання.
• Типологія уроків літератури.
• Особливості методики вивчення оповідання у школі.
• Особливості методики вивчення історичного роману у школі.
• Питання класифікації шляхів аналізу художніх творів.
• Форми і методи вивчення біографії письменника.
• Факультативні заняття в системі літературної освіти учнів.
• Інтегровані уроки, особливості методики їх проведення.

8. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Розподіл 00 балів між видами робіт:

Практичні заняття Презентація 
фрагментів 3 уроків Екзамен

40 20 40

Поточна успішність (шах = 100) складається з балів, отриманих на практичних 
заняттях (45 балів), презентація фрагментів 3 уроків (20 балів), екзамен (40 балів).

Студент може набрати максимальну кількість балів (40 б.) на 7 практичних заняттях, 
відповівши чотири рази. Максимальну кількість балів (10 б.) за одну відповідь можна 
отримати, даючи повні, розгорнуті відповіді на питання плану практичного заняття. Якщо 
студент не був присутній з поважних причин на практичних заняттях, він може 
відпрацювати теми у зручний для нього та для викладача час.

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням 
за стобальною шкалою.



9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійне обладнання, програми Microsoft Office 2010, програма ZOOM для 
дистанційного навчання.

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література:

1. Бондаренко Ю. Загальна модель шкільного навчання української літератури. Рівне, 
2017. 398 с.

2. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. К.: Українська 
видавнича спілка, 1997. 410 с.

3. Гулевич Л. Методика навчання української літератури. Практикум : навчально- 
методичний посібник. Дрогобич, 2014. 148 с.

4. Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури. Львів, 
2015.224 с.

5. Куцевол О. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна 
стратегія). К.: Освіта України, 2009. 457 с.

6. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів 
літератури: Монографія. Вінниця: Глобус-Прес, 2006. 348 с.

7. Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник / За ред. Н. 
Волошиної. К.: Ленвіт, 2002. 344 с.

8. Пасічник Е. Методика викладання української літератури в середніх навчальних 
закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К., 2000. 384 с.

9. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній 
школі: Курс лекцій для студентів-філологів. Тернопіль, 2004. 144 с.

10. Семеног О., Базиль Л., Дятленко Т. Практика в системі фахової освіти вчителя- 
словесника: навчальний посібник. К.: Фенікс, 2008. 428 с.

11. Ситченко А. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах. 
Київ, 2011.291 с

12. Токмань Г. Методика навчання української і зарубіжної літератури: 
самостійна робота студента. Київ : Міленіум, 2019. 110 с.

13. Токмань Г. Методика навчання української літератури в середній школі: Підручник. 
К.: ВЦ «Академія», 2013. 312 с.

14. Шуляр В. Сучасний урок української літератури. Миколаїв, 2014. 552 с.
15. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина XX 
- початок XXI ст.). Київ, 2016. 360 с.

Допоміжна література:

16. Бандура О. М. Вивчення елементів теорії літератури у 9 - 11 класах: Посібник для 
вчителя. К., 1989. 160 с.

17. Білоус М. Формування культури сприймання художнього твору // Українська 
література в загальноосвітній школі. 2003. № 5. С. 58 - 63.

18. Бондаренко Ю. Вивчення образів-персонажів літературного 
твору в школі: теорія і практикум. Ніжин, 2015. 216 с.

19. Волошина Н., Бандура О. Шляхи аналізу художнього твору і вимоги до нього // 
Українська література в загальноосвітній школі. 2003. № 6. С. 2 - 6; 2003. № 7. С. 2 - 
7.



20. Волошина Н. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури. К., 1985. 
104 с.

21. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник І За наук. ред. О. 
Галича. К.: Либідь, 2001. 488 с.

22. Голобородько В., Гнєдашев В. Наукова робота учнів: програма 
організації науково-дослідницької діяльності учнів. Харків, 2005. 208 с.

23. Гончаренко С. Методика як наука. Хмельницьк: Вид-во ХГПК, 2000. 30 с.
24. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. К.: „Академвидав”,

2003. 392 с.
25. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів: Літопис,

2004. 352 с.
26. Івахненко Т. Методичні шляхи, форми і прийоми вивчення драматичного твору // 

Українська література в загальноосвітній школі. 2005. № 3. С. 5 - 9.
27. Клочек Г. Українська література в школі як націотворчий фактор // Українська мова 

і література в школі. 1997. № 7.
28. Куцевол О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної 

критики». Вінниця, 2010. 279 с.
29. Марко В. Аналіз художнього твору. Київ, 2013. 280 с.
30. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури: Навч.-метод. 

посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 320 с.
31. Наукові основи методики літератури І За ред. Н. Волошиної. К.: Ленвіт, 2002. 344 с.
32. Нежива Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів 

українського письменства в школі. Полтава, 2016. 356 с
33. Назаренко Л. Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні 

літератури: теоретичний і практичний аспекти // Українська література в 
загальноосвітній школі. 2012. № 3. С. 17 - 20.

34. Новак С., Дмитрів І. Методичні рекомендації до проходження асистентської 
практики: Навч.-метод. посібник. Дрогобич: Коло, 2015. 40 с.

35. Пасічник Е. Українська література в школі. К., 1983. 319 с.
36. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. К: Вежа, 1994. 240 с.
37. Романишина Н. Українська художня мала проза: теоретико-методичні аспекти 

вивчення. Рівне, 2013. 576 с.
38. Семеног О. Методика викладання української літератури у вищих навчальних 

закладах. Глухів. 2005. 89 с.
39. Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних 

факультетів педагогічних університетів: Навч.-метод. Посібник. Київ - Глухів: РВВ 
ГДПУ, 2002. 96 с.

40. Семеног О. Тенденції літературознавчої підготовки у вищій школі // Українська 
література в загальноосвітній школі. 2004. № 12. С.13 - 17.

41. Ситченко А., Шуляр В., Гладишев В. Методика викладання літератури: 
Термінологічний словник / За ред. А. Ситченко. К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2008. 
132 с.

42. Степанишин Б. Викладання української літератури в середній школі: 
Методичний посібник для вчителя. К.: Освіта, 1995. 255 с.

43. Степанишин Б. Література - вчитель - учень. Київ, 1993. 240 с.
44. Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту. Ніжин, 

2016. 336 с.
45. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: 

екзистенціально-діалогічна концепція. Київ: Міленіум, 2002. 320 с.
46. Уліщенко В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української 

літератури в школі. Київ, 2011. 398 с.



Інформаційні ресурси:
1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] //Законодавство
України, 2017. № 38-3. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її
Інтеграції в європейський освітній простір

URL: 
http://www.mon.gov.Ua/main.php7query4aws/education/prof-tech/6/0001

3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 - 2021 роки. URL: 
http://www.mon.gov.Ua/i mages/fi 1 es/news/12/05/4455 .pdf
4. Сайт МОН України. Навчальні програми, підручники з української мови та 
літератури 2020 - 2021 роки.

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
5. Бійчук Г. Використання інформаційно-комп'ютерних технологій та 
мультимедійного підручника у процесі вивчення української літератури в старшій 
школі, [електронний ресурс].
URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc gum/psp/2011 11/3 07.pdf.

6. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року [електронний ресурс]. URL: 
https://osvita.ua/legislation/Ser osv/54258/
7. Державні стандарти загальної середньої освіти 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
8. Державний стандарт базової середньої освіти 
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavnii-standart-bazovoyi-serednovi-osviti- 
reforma-nova-ukrayinska-shkola-prodovzhitsya-u-5-9-klasah
9. Поширюють інформацію про особливості педагогічної професії та організацію 
навчально-виховного процесу у виші матеріали, розміщені на веб-сторінках: 
www.education.goy.ua - веб-сторінка Міністерства освіти і науки України; 
www.nduv.gov.ua - веб-сторінка бібліотеки ім. В. Вернадського;
www.ekniga.com.ua - Інформаційно-пошукова система-каталог з електронної літератури: 
книжки, довідники, словники, енциклопедії, підручники тощо;
www.ua.net - Електронна бібліотека: енциклопедії, словники, підручники, будь-яка 
література.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://www.mon.gov.Ua/main.php7query4aws/education/prof-tech/6/0001
http://www.mon.gov.Ua/i_mages/fi_1_es/news/12/05/4455_.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/psp/2011_11/3_07.pdf
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/54258/
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-derzhavnii-standart-bazovoyi-serednovi-osviti-reforma-nova-ukrayinska-shkola-prodovzhitsya-u-5-9-klasah
http://www.education.goy.ua
http://www.nduv.gov.ua
http://www.ekniga.com.ua
http://www.ua.net
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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни «Методика викладання української мови і літератури у закладах середньої освіти III ступеня» 

2020 – 2021 н.р.  

1. Опис навчальної дисципліни 
Ступінь вищої освіти – магістр 
Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  
Спеціальність – 014 Середня освіта (Українська мова і література) 
Освітня програма – Середня освіта (Мова і література (польська), українська мова і література)     
Загальний обсяг дисципліни – 4 (в кредитах ЄКТС)  
Статус дисципліни – обов’язкова 
Інститут (факультет) – філологічний 
Кафедра – української літератури та теорії літератури 
Курс – I; семестр – 1; вид підсумкового контролю – екзамен. 
Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні. 

Методи навчання: _________________________________________ 

Форми навчання: денна. 
Лінк на дисципліну: -. 

Розподіл годин за видами робіт 
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Денна I I 120 / 4 44 30 - 14 - 76 - - + 

 

2. Викладачі 

Прізвище, імʼя, по батькові 

E-mail: (корпоративна ел. пошта) 

Тел.: контактний телефон (за згодою) 

Набитович Ігор Йосипович  

Доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури та 

теорії літератури 

nabihor@gmail.com 
Новак Сніжана Михайлівна 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та 

теорії літератури  
snizhana.n@gmail.com 

 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета  дисципліни полягає в пізнанні закономірностей викладацької діяльності та особливостей організації навчального 

процесу у закладах середньої освіти ІІІ ступеня, у формуванні у студентів-магістрантів науково-дослідних, методично-виховних, 

психолого-педагогічних, експертно-аналітичних складових викладацької компетенції; підготовка інтелектуальної еліти, здатної 

засвоїти освітньо-світоглядну парадигму демократизації та гуманітаризації середньої освіти в Україні. 

Результати навчання (чому можна навчитися): 

 Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи функціонування і розвитку системи загальної середньої 

освіти в Україні,  використовувати в своїй педагогічній діяльності.  

 Налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, загальноосвітніми закладами та батьками з метою забезпечення 

якості освіти, реалізації дослідницьких та інноваційних проектів.  

 Володіти сучасними принципами й методами лінґвістичного та літературознавчого аналізу, систематизації та інтерпретації 

існуючих джерел дослідження обраної наукової проблеми, уміти виявляти закономірності та зв’язки між ними; здатність проектувати 

та здійснювати емпіричні й експериментальні дослідження; уміння проявляти творчі та інноваційні здібності під час наукового 

дослідження.  

 Уміти використовувати комунікативний інструментарій управління у сфері освіти для впровадження змін та інновацій; здатність 

застосовувати профільні знання в умовах індивідуалізації і диференціації навчання.  

 Уміти фахово застосовувати літературознавий та мовознавчий понятійно-термінологічний ресурс під час навчання мови і 

літератури в загальноосвітній школі та інших освітянських установах; фахово володіти класично усталеними у теоретичному 

континуумі та сучасними методиками навчання польської мови й літератури, української мови й літератури та зарубіжної літератури.  

 Використовувати сучасні психолого-педагогічні стратегії та технології в освітньому процесі; уміти проводити спеціальні 

педагогічні дослідження, проектувати відповідно до обраної технології навчання; уміти використовувати у своїй практичній діяльності 

ідеї та досвід прогресивних педагогів минулого і сучасності.  

 Володіти знаннями з теорії та практики літературного перекладу, літературної критики та кампаративістики; вміння застосовувати 

їх у власній науково-дослідницькій практиці та освітньо-педагогічній діяльності вчителя-філолога. 

Компетентності (як можна користуватися набутими знаннями та вміннями): 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Здатність діяти соціально, відповідально і свідомо. ЗК 2. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК 3. Здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 4. Здатність проведення досліджень на належному рівні. ЗК 5. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою. ЗК 6. Здатність ґенерувати нові ідеї (креативність). ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК 8. Здатність 

mailto:nabihor@gmail.com
mailto:snizhana.n@gmail.com
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бути критичним і самокритичним. ЗК 9. Здатність працювати в команді. ЗК 10. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:  

ФК 1. Здатність фахово здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти, володіти формами і методами. ФК 2. Володіння 

контекстуальними та спеціальними знаннями з інших гуманітарних дисциплін, суміжних із філологічними, вміння застосовувати їх у 

процесі фахової діяльності вчителя-філолога. ФК 3. Здатність володіти іноземною мовою в галузі професійної діяльності. ФК 4. 

здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і 

новітніх методологічних принципів. ФК 5. Здатність до інтерпретування мовно-культурних та літературно-мистецьких явищ, процесів, 

напрямів, тенденцій, архетипів і стереотипів, закономірностей та специфіки окремих історичних епох, національних культур, мовно-

культурних реґіонів. ФК 6. Уміння використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, мережевих програмних систем 

та інтернет-ресурсів для вирішення теоретичних і практичних завдань у галузі лінґвістики та літературознавства. ФК 7. Здатність 

здійснювати наукові дослідження, володіти сучасною методологією, принципами та методами наукових досліджень. ФК 8. Уміння 

практично використовувати здобуті теоретичні знання при аналізі та інтерпретації художніх текстів, а також у процесі написання 

наукових та методичних робіт. ФК 9. Здатність використовувати базові знання в процесі планування, організації, моделювання та 

аналізу педагогічного процесу, володіння індивідуальними і груповими технологіями прийняття рішень в управлінні навчальним 

закладом, здатність використовувати сучасні технології управління педагогічним колективом. ФК 10. Здатність до самоосвіти, 

самовдосконалення, самореалізації в професійній діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці. 

Пререквізити дисципліни (теоретична база вивчення дисципліни, можуть бути відсутні). Передумовою вивчення курсу “Методика 

викладання української мови та літератури у закладах середньої освіти ІІІ ступеня” є одержані знання з наступних навчальних 

дисциплін: “Історія української літератури (Х – 50 – 80-ті роки ХХ століття)”, “Історія зарубіжної літератури”, “Вступ до 

літературознавства”, “Історія філософії”, “Інтерпретація літературного твору”, “Літературний твір як художня система”, “Теорія 

літератури”, “Основи наукових досліджень”, “Основи національно-екзистенціальної інтерпретації”, “Проблеми української 

літературної критики”, “Методика навчання української літератури в школі”. 

Постреквізити дисципліни (при вивченні яких дисциплін, при виконанні яких видів навчальної роботи будуть використані набуті 

знання, вміння).  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

– концептуальні напрямки та перспективи розвитку освіти в Україні; 

– проблеми та перспективи розвитку методики української літератури; 

– методику проведення основних типів уроків літератури (засвоєння нових знань; формування умінь і навичок; застосування 

умінь і навичок; узагальнення та систематизації знань; підсумковий та комбінований); 

–  методику проведення лекційних, семінарських і практичних занять з української літератури у закладах середньої освіти ІІІ 

ступеня; 

– структуру та методику проведення спецкурсів з української літератури; 

– різні форми контролю знань і вмінь учнів; 

– методику підготовки учнів до написання творчих і контрольних робіт з української літератури;  

вміти: 

– вміти працювати з методичною, нормативно-правовою, програмною документацією; 

– вміти сформулювати проблему, визначати мету і завдання дослідження; 

– висунути одну або декілька гіпотез дослідження  методичної  проблеми; 

– актуалізувати попередньо засвоєні знання з метою опанування нової теми; 

– виявляти ти використовувати міжпредметні зв’язки;  

– орієнтуватися в науково-методичних працях, у довідковій, енциклопедичній літературі; 

– вміти підготувати наукову доповідь або реферат на запропоновану тему; 

– практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; 

– володіти ключовими навиками проведення уроків, лекційних і практичних занять з української літератури в закладах 

середньої освіти ІІІ ступеня; 

– готувати методичне забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань учнів; 

– планувати, організовувати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

– орієнтуватися у нових тенденціях  методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня; 

– використовувати зв’язок методики викладання української літератури з методикою викладання світової літератури; 

– застосовувати теоретичні та практичні знання з методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ 

ступеня процесі творчої організації власної діяльності. 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни:   

Методика викладання української літератури як наука і навчальна дисципліна, шляхи її розвитку. Роль вчителя в розвитку 

методики літератури як наукової дисципліни. Технічні засоби та наочність на уроках літератури. Шляхи організації викладання 

української літератури. Аналіз художнього твору як феномену літератури в 9 – 11 класах. Пообразний шлях аналізу художнього твору 

у старших класах. Вивчення прозових творів у 9 – 11 класах. Особливості вивчення драматичних творів у 9 – 11 класах. Шкільний 

аналіз ліричних творів. Методи і прийоми викладання літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня. Методика проведення лекцій 

за способом викладу, їхні особливості. Методика проведення практичних занять з української літератури в закладах середньої освіти 

ІІІ ступеня. Семінарські заняття з української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня. Сучасні освітні технології викладання 

літературознавчих курсів. Особливості дистанційного навчання у старшій школі: переваги та недоліки. 

Тематика практичних занять: 

• Характеристика образів-персонажів художнього твору. 

• Особливості вивчення прозових творів у 9 – 11 класах. 

• Специфіка аналізу ліричних творів у 9 – 11 класах. 

• Методи і прийоми вивчення драматичних творів. 

• Форми і прийоми роботи над мовою і стилем письменника. 

• Нестандартні уроки літератури, їхня мета і специфіка. 

• Лекція як метод викладання літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня. 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання): 67 ауд., корпус 2 (філологічний 

факультет). 
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6. Інформація про консультації (вказується розклад консультацій).  

7. Система оцінювання (вказуються види контролю; методи та форми контролю. Також подаються загальноуніверситетські критерії 

оцінювання та розподіл балів з дисципліни): 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 

• усні відповіді на практичних заняттях; 

• написання конспектів і презентація фрагментів трьох уроків української літератури у старшій школі; 

• екзамен. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ: 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: стобальною, національною ЄКТС. 

А (90 - 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок):  отримує здобувач, який виявив 

глибокі знання навчального матеріалу, повно та ґрунтовно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних та додаткових 

джерелах літератури; уміє вільно та самостійно викласти зміст всіх питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення для 

своєї професійної підготовки; вміє використовувати свої знання на практиці; здатний сформулювати проблему, визначати мету і 

завдання дослідження; будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з певної теми; вміє працювати з методичною, 

нормативно-правовою, програмною документацією; виявляти та використовувати міжпредметні зв’язки; орієнтуватися в науково-

методичних працях, у довідковій, енциклопедичній літературі; практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; 

володіти ключовими навиками проведення уроків, лекційних і практичних занять з української літератури в закладах середньої освіти 

ІІІ ступеня; готувати методичне забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань учнів; планувати, 

організовувати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності учнів; орієнтуватися у нових тенденціях  

методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня; застосовувати теоретичні та практичні знання з 

методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня процесі творчої організації власної діяльності. 

В (82 - 89) – оцінка «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): отримує здобувач, який виявив глибокі знання 

навчального матеріалу, повно відтворює програмний матеріал, що міститься в основних та додаткових джерелах літератури; добре 

орієнтується в термінах та поняттях, проте допускає незначні неточності в їх інтерпретації; здатний сформулювати проблему, 

визначати мету і завдання дослідження; вміє будувати одну робочу гіпотезу дослідження з певної теми; загалом добре орієнтується в 

методах і методиці досліджень; будувати одну або декілька робочих гіпотез дослідження з певної теми; вміє працювати з методичною, 

нормативно-правовою, програмною документацією; виявляти ти використовувати міжпредметні зв’язки; орієнтуватися в науково-

методичних працях, у довідковій, енциклопедичній літературі; практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; 

володіти ключовими навиками проведення уроків, лекційних і практичних занять з української літератури в закладах середньої освіти 

ІІІ ступеня; готувати методичне забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань учнів; планувати, 

організовувати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності учнів; орієнтуватися у нових тенденціях  

методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня; застосовувати теоретичні та практичні знання з 

методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня процесі творчої організації власної діяльності. 

С (75 - 81) – оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих поміток):  отримує здобувач, який 

виявив, добрі знання фактичного матеріалу, здатний сформулювати проблему, визначати мету і завдання дослідження; вміє будувати 

одну робочу гіпотезу дослідження з певної теми; загалом добре орієнтується в методах і методиці досліджень; будувати одну або 

декілька робочих гіпотез дослідження з певної теми; вміє працювати з методичною, нормативно-правовою, програмною 

документацією; виявляти ти використовувати міжпредметні зв’язки; орієнтуватися в науково-методичних працях, у довідковій, 

енциклопедичній літературі; практично застосовувати набуті знання в навчально-виховному процесі; володіти ключовими навиками 

проведення уроків, лекційних і практичних занять з української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня; готувати методичне 

забезпечення для проведення різних видів занять та діагностики знань учнів; планувати, організовувати, контролювати, аналізувати 

результати навчально-пізнавальної діяльності учнів; орієнтуватися у нових тенденціях методики викладання української літератури в 

закладах середньої освіти ІІІ ступеня; застосовувати теоретичні та практичні знання з методики викладання української літератури в 

закладах середньої освіти ІІІ ступеня процесі творчої організації власної діяльності; вміє інтерпретувати отримані результати; не вміє 

самостійно викласти зміст основних питань програми навчальної дисципліни, не достатньо чітко визначає поняття. Окремі завдання 

кожної теми поточного контролю виконав не повністю. 

D (67 - 74) – оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків):  отримує здобувач, який виявив недостатні 

знання навчального матеріалу, з певними труднощами відтворює програмний матеріал, рідко звертається до матеріалів, що містяться в 

основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах; не достатньо орієнтується в теоретико-методологічних аспектах 

методів, які застосовують у методиці викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня, допускає певні 

(неістотні) неточності, демонструючи основні набуті знання, що є важливим критерієм оцінки та застосування зазначеної дисципліни; 

не завжди може використати набуті знання для вибору методу аналізу чи діагностики та інтерпретації отриманих результатів; має 

труднощі у поясненні термінів, понять та явищ,  не достатньо володіє знаннями з методики викладання літератури, допускаючи при 

цьому певні неточності; зі сторонньою допомогою здатен інтерпретувати отримані результати та робити висновки; виконав більшість 

видів навчальної роботи, допускає окремі неточності у трактуванні понять. 

Е (60 - 66) – оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє мінімальним критеріям): отримує здобувач, який виявив слабкі знання 

навчального матеріалу, важко відтворює програмний матеріал, зовсім не спирається на матеріали, що містяться в основних і 

додаткових джерелах літератури; слабо орієнтується в теоретично- методологічних засадах методики викладання літератури, допускає 

суттєві неточності у характеристиці основних принципів методики, у трактуванні термінів і понять, які є теоретичною основою 

дисципліни; з труднощами пояснює суть деяких принципів; рідко використовує у своїх відповідях раніше отримані знання; зі 

сторонньою допомогою здатен інтерпретувати результати та робити висновки; виконав лише окремі завдання кожної теми поточного 

та підсумкового контролю в цілому. 

FX (35 - 59) – оцінка «незадовільно» – «2» (з можливістю повторного складання):  виставляють здобувачеві вищої освіти, який виявив 

незнання значної частини навчального матеріалу, допускає істотні помилки у відповідях на запитання, не вміє застосувати теоретичні 

положення під час пояснення суті методики викладання української літератури в закладах середньої освіти ІІІ ступеня, не 

використовує матеріали, що містяться в рекомендованих (основних і додаткових) джерелах літератури; не знає теоретико-

методологічних аспектів навчальної дисципліни; не вміє застосувати раніше набуті знання для пояснення суті та етапності виконання 

методу; не здатен інтерпретувати отримані результати та робити належні висновки.  

F (0 -34) – оцінка «незадовільно» – «2»: здобувач у цілому поверхово знає лише окремі фрагменти навчального матеріалу (11-30%), до 

кінця правильно не відповідає на жодне питання, але у своїй відповіді намагається, виходячи зі здорового глузду, правильно пояснити 

хоч деякі явища; не вміє пояснити наявні причинно-наслідкові зв’язки між ними хоча може й назвати окремі з них. 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ: 
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Розподіл 100 балів між видами робіт: 

Види запланованих робіт Кількість балів за семестр  

Відповіді на практичних заняттях 40 

Презентація фрагментів 3 уроків 15 

Екзамен 45 

Всього балів 100 

 

  Поточна успішність (max = 100) складається з балів, отриманих на практичних заняттях (40 балів), презентація фрагментів 3 

уроків (15 балів), екзамен (45 балів).  

Студент може набрати максимальну кількість балів (40 б.) на 7 практичних заняттях, відповівши чотири рази. Максимальну кількість 

балів (10 б.) за одну відповідь можна отримати, даючи повні, розгорнуті відповіді на питання плану практичного заняття. Якщо 

студент не був присутній з поважних причин на практичних заняттях, він може відпрацювати теми у зручний для нього та для 

викладача час. 

Залікова оцінка виставляється як сума балів за всі види робіт за шкалами оцінювання: стобальною, національною і ЄКТС.  

Залік за талоном №2 і перед комісією проводиться в усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

8. Питання до екзамену (перелік питань). 

1. Особливості вивчення фантастики та фентезі у старшій школі. 

2. Морально-етичне виховання школярів засобами літератури. 

3. Формування комунікативних умінь та культури людських взаємин на уроках літератури у старших класах. 

4. Креативогенна сутність педагогічної діяльності учителя літератури. 

5. Форми, методи і прийоми вивчення оглядових тем на уроках літератури. 

6. Вивчення теоретичних понять на уроках української літератури як складова формування літературної компетенції. 

7. Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах. 

8. Позакласна робота з літератури як засіб підвищення ефективності навчального процесу. 

9. Гурток української літератури в сучасній школі. 

10. Методика підготовки учнів до написання творів різних типів. 

11. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках літератури. 

12. Форми і методи вивчення біографії письменника. 

13. Факультативні заняття в системі літературної освіти учнів. 

14. Інтегровані уроки, особливості методики їх проведення. 

15. Вивчення мови художнього твору на уроках літератури. 

16. Лекція як нетрадиційна організаційна форма вивчення української літератури в школі. 

17. Особливості вивчення літературної казки. 

18. Особливості вивчення пейзажної лірики в основній школі. 

19. Особливості вивчення інтимної лірики у старшій школі. 

20. Особливості вивчення повістей в основній школі. 

21. Особливості вивчення пісень літературного походження. 

22. Особливості вивчення історичних пісень. 

23. Вивчення елементів теорії літератури у у шкільному курсі української літератури. 

24. Особливості вивчення драматичних творів в основній школі. 

25. Творчість Т. Шевченка в шкільному вивченні. 

26. Творчість Лесі Українки в шкільному вивченні. 

27. Творчість Василя Симоненка в шкільному вивченні. 

28. Творчість Богдана-Ігоря Антонича в шкільному вивченні. 

29. Вивчення епістолярної спадщини письменників у шкільному курсі української літератури. 

30. Вивчення літератури рідного краю у шкільному курсі української літератури. 

31. Вивчення зразків усної народної творчості у шкільному курсі української літератури. 

32. Ігрові технології на уроках літератури в основній школі. 

33. Форми і методи вивчення біографії письменника в школі. 

34. Моделі уроків позакласного читання у 9 класі. 

35. Система нестандартних уроків у 10 класі. 

36. Особливості методики вивчення оповідання у школі. 

37. Особливості методики вивчення історичного роману у школі. 

38. Особливості методики вивчення новели у школі. 

39. Особливості методики вивчення інтимної лірики у школі. 

40. Творчість Івана Франка у шкільному вивченні. 

9. Політика дисципліни (система вимог до здобувача освіти):  

Відвідування занять. Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 100%  очне або дистанційне 

відвідування всіх лекційних занять. Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде оцінений як FX. Студенти мають 

інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Письмові роботи. Студенти мають виконати всі запропоновані  види письмових робіт. 

Академічна доброчесність. Роботи студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі 

студента є підставою для її незарахування незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких не має серед 

рекомендованих. 
10. Рекомендована література та інформаційні ресурси (основна та додаткова література, інтернет-ресурси): 

Основна література: 
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1. Бондаренко Ю. Загальна модель шкільного навчання української літератури. Рівне, 2017. 398 с.  

2. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підручник для педагогів. К.: Українська видавнича спілка, 1997. 410 с. 

3. Гулевич Л. Методика навчання української літератури. Практикум : навчально-методичний посібник. Дрогобич, 2014. 148 с. 

4. Микитюк В. Методика тестування знань та умінь з української літератури. Львів, 2015. 224 с. 

5. Куцевол О. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія). К.: Освіта України, 2009. 457 с. 

6. Куцевол О. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури: Монографія. Вінниця: Глобус-

Прес, 2006. 348 с. 

7. Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник / За ред. Н. Волошиної. К.: Ленвіт, 2002. 344 с. 

8. Пасічник Е. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів 

вищих закладів освіти. К., 2000. 384 с. 

9. Пультер С., Лісовський А. Методика викладання української літератури в середній школі: Курс лекцій для студентів-філологів. 

Тернопіль, 2004.  144 с. 

10. Семеног О., Базиль Л., Дятленко Т. Практика в системі фахової освіти вчителя-словесника: навчальний посібник. К.: Фенікс, 2008. 

428 с. 

11. Ситченко А. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах. Київ, 2011. 291 с 

12. Токмань Г. Методика навчання української і зарубіжної літератури: 

самостійна робота студента.  Київ : Міленіум, 2019. 110 с. 

13. Токмань Г. Методика навчання української літератури в середній школі: Підручник. К.: ВЦ «Академія», 2013. 312 с. 

14. Шуляр В. Сучасний урок української літератури. Миколаїв, 2014. 552 с. 

15. Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ 

– початок ХХІ ст.). Київ, 2016. 360 с. 

Допоміжна література: 

16.  Бандура О. М. Вивчення елементів теорії літератури у 9 – 11 класах: Посібник для вчителя. К., 1989. 160 с. 

17. Білоус М. Формування культури сприймання художнього твору // Українська література в загальноосвітній школі. 2003. № 5. С. 58 

– 63. 

18. Бондаренко Ю. Вивчення образів-персонажів літературного 

твору в школі: теорія і практикум. Ніжин, 2015. 216 с. 

19. Волошина Н., Бандура О. Шляхи аналізу художнього твору і вимоги до нього // Українська література в загальноосвітній школі. 

2003. № 6. С. 2 – 6; 2003. № 7. С. 2 – 7. 

20. Волошина Н. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури.  К., 1985. 104 с. 

21. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. К.: Либідь, 2001. 488 с. 

22.  Голобородько В., Гнєдашев В. Наукова робота учнів: програма 

організації науково-дослідницької діяльності учнів. Харків, 2005. 208 с. 

23.  Гончаренко С. Методика як наука. Хмельницьк: Вид-во ХГПК, 2000. 30 с. 

24. Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. К.: „Академвидав”, 2003. 392 с. 

25. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен. Львів: Літопис, 2004. 352 с. 

26. Івахненко Т. Методичні шляхи, форми і прийоми вивчення драматичного твору // Українська література в загальноосвітній школі. 

2005. № 3. С. 5 – 9. 

27. Клочек Г. Українська література в школі як націотворчий фактор // Українська мова і література в школі. 1997. № 7. 

28. Куцевол О. Життя і творчість письменника в дзеркалі «поетичної 

критики». Вінниця, 2010. 279 с. 

29. Марко В. Аналіз художнього твору. Київ, 2013. 280 с. 

30.  Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури: Навч.-метод. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 

320 с. 

31.  Наукові основи методики літератури / За ред. Н. Волошиної. К.: Ленвіт, 2002. 344 с. 

32. Нежива Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів 

      українського письменства в школі. Полтава, 2016. 356 с 

33.  Назаренко Л. Методичні основи використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний 

аспекти // Українська література в загальноосвітній школі. 2012. № 3. С. 17 – 20. 

34. Новак С., Дмитрів І. Методичні рекомендації до проходження асистентської практики: Навч.-метод. посібник. Дрогобич: Коло, 

2015. 40 с. 

35. Пасічник Е. Українська література в школі. К., 1983. 319 с.  

36. Пентилюк М. Культура мови і стилістика. К: Вежа, 1994. 240 с. 

37. Романишина Н. Українська художня мала проза: теоретико-методичні аспекти вивчення. Рівне, 2013. 576 с. 

38. Семеног О. Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах. Глухів. 2005. 89 с. 

39. Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів педагогічних університетів: Навч.-метод. 

Посібник. Київ – Глухів: РВВ ГДПУ, 2002. 96 с. 

40. Семеног О. Тенденції літературознавчої підготовки у вищій школі // Українська література в загальноосвітній школі. 2004. № 12. 

С.13 – 17. 

41. Ситченко А., Шуляр В., Гладишев В. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред. А. Ситченко. К.: 

Видавничий дім «Ін Юре», 2008. 132 с. 

42. Степанишин Б. Викладання української літератури в середній школі: Методичний посібник для вчителя. К.: 

Освіта, 1995. 255 с. 

43. Степанишин Б. Література – вчитель – учень. Київ, 1993. 240 с. 

44. Токмань Г. Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту. Ніжин, 2016. 336 с. 

45. Токмань Г. Методика викладання української літератури в старшій школі: екзистенціально-діалогічна концепція. Київ: Міленіум, 

2002. 320 с. 

46. Уліщенко В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української 

літератури в школі. Київ, 2011. 398 с. 

Інформаційні ресурси: 
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1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] //Законодавство України, 2017. № 38-3. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її 

      Інтеграції в європейський освітній простір   

URL: 

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/6/0001 

3. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки. URL: 

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf 

4. Сайт МОН України. Навчальні програми, підручники з української мови та літератури 2020 – 2021 роки. 
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