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ВСТУП 

 

Навчальна програма дисципліни «Методика навчання української, 

зарубіжної літератури в старших класах і вищій школі» складена відповідно 

до освітньої програми підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальністю «014 Середня освіта (українська мова та література)». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи проведення 

різних видів навчальних занять, організації самостійної роботи здобувачів та 

розробки навчально-методичної документації. 

 

Міждисциплінарні зв’язки з курсами загальногуманітарного, 

психолого-педагогічного, літературознавчого і лінгвістичного циклів. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Своєрідність методики викладання літератури в старшій школі. 

2. Організація навчального процесу викладання літературознавчих 

дисциплін у вищій школі. 

3. Методичні основи викладання дисциплін літературознавчого циклу. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Методика навчання 

української, зарубіжної літератури в старших класах і вищій школі» є 

підготувати здобувачів вищої освіти до майбутньої професійної діяльності – 

викладання літературознавчих курсів у вищій школі, освітніх закладах 

нового типу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Методика навчання 

української, заруубіжної літератури в старших класах і вищій школі» є : 



– розширити і поглибити знання майбутніх педагогів-україністів у 

галузі методики викладання української, зарубіжної літератури на основі 

досягнень філологічної та педагогічної науки, новаторського досвіду 

вчителів, викладачів філологічних дисциплін вишу; 

– проаналізувати актуальні проблеми методики викладання 

української, світової літератури на сучасному етапі; 

– з'ясувати зміст і структуру циклу літературознавчих дисциплін у 

виші, поглибленого курсу української та світової літератури в інноваційних 

закладах; 

– сприяти набуттю вмінь планувати, організовувати і аналізувати 

різноманітні види навчальних і позааудиторних занять, використовувати 

найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку здобувачів; 

– набути початкового досвіду ведення науково-методичної роботи, 

дослідно-експериментальних форм педагогічної діяльності. 

 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

– базові уявлення про лінгвістичні методи дослідження, розуміння 

загальнонаукових термінів та понять;  

– володіння методами дослідження та аналізу лінгвістичних понять та 

закономірностей; 

– знання системи української мови та закономірностей її 

функціонування; 

– здатність реалізувати отримані знання в професійній діяльності на 

практиці; 

– здатність використовувати теоретичні знання лінгвістичних 

дисциплін для вирішення практичних завдань; 

– сенситивність до можливостей адаптації матеріалу відповідно до 

умов загальноосвітніх навчальних закладів; 



– уміння застосовувати різні методичні ситуації в залежності від 

навчального контексту. 

спеціальні: 

– здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі 

філології; 

– здатність використовувати професійно профільовані знання й 

практичні навички в галузі філології та методики викладання української 

мови; 

– здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички 

для оволодіння основами теоретичних філологічних дисциплін; 

– здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі 

філологічних наук; 

– здатність поєднувати практичну і професійно-педагогічну цілі з 

реалізацією виховної загальноосвітньої та розвиваючої функції; 

– здатність та готовність реалізувати одержану підготовку в своїй 

майбутній діяльності; 

– здатність володіти навичками роботи з комп’ютером на рівні 

користувача, використовувати інформаційні технології для рішення 

експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Своєрідність методики викладання української 

літератури в старшій школі 

1.1. Актуальні питання організації літературної освіти. 

Мета і завдання базової та профільної літературної освіти. Роль елективних 

курсів у системі профільної освіти. Мотивація вивчення літератури в старшій 

профільній школі та роль діагностики читацьких уподобань учнів. 



Особливості сприйняття старшокласниками уроків літератури Міжпредметні 

зв’язки в процесі вивчення літератури в старших класах. 

1.2. Основи шкільного курсу української літератури 

Зміст і структура шкільного курсу української літератури (старша школа). 

Особливості поглибленого вивчення української літератури в навчальних 

закладах гуманітарного спрямування. Програми з української літератури: 

структура та зміст. Старша школа. Навчальна література: вимоги до 

підручника та його варіанти. 

1.3. Шкільний курс світової літератури 

Зміст і структура шкільного курсу світової літератури (старша школа). 

Структура змісту і принципи побудови навчальних програм та підручників зі 

світової літератури (старші класи). Взаємозв’язок етапів вивчення світової 

літератури в середніх і старших класах. Своєрідність методики викладання 

світової літератури у профільній школі. Українсько-зарубіжні зв’язки у курсі 

«Світової літератури» в українській національній школі 

1.4. Методичні шляхи організації викладання літератури в школі. 

Основні вимоги до сучасного заняття з української, світової літератури у 

старшій школі та умови його удосконалення. Специфічні форми уроків 

літератури у старшій школі. Урок-дослідження, урок-дискусія, семінар. 

Організація та зміст факультативних занять з української літератури. 

Проблемність на заняттях з літератури як принцип сучасного прочитання 

літератури в школі. Вивчення художнього твору та літературного процесу на 

уроках літератури .Вступні заняття. Оглядові теми на уроках літератури у 

старших класах. Аналіз художнього твору у старших класах. Методичні 

форми й прийоми роботи над образом-персонажем. Вивчення мови 

художнього твору. Методика вивчення сучасної літератури у старших класах. 

Підсумкові заняття. Вивчення біографії письменника. Інноваційні технології 

викладання літератури у старшій школі. Тестові технології та підготовка до 

ЗНО. Позакласна робота та факультатив із літератури. 

 



 

Змістовий модуль 2. Організація навчального процесу викладання 

літературознавчих дисциплін у вищій школі 

2.1. Система і зміст вищої освіти в Україні. 

Поняття системи вищої освіти. Види освітньо-кваліфікаційних рівнів і 

вищих навчальних закладів. Особливості університетської освіти. 

Педагогічний університет. Організація навчального процесу у виші. 

2.2. Організація навчального процесу в системі підготовки вчителів-

словесників. 

Навчально-методичний комплекс навчальних дисциплін «Історія 

української літератури», «Історія світової літератури». Навчальна і робоча 

програма навчальної дисципліни – структура і порядок розроблення. 

Інформаційно-методичне забезпечення технологій навчання. Організація 

праці викладача. Організація аудиторної роботи зі здобувачами. Кураторство. 

 

Змістовий модуль 3. Методичні основи викладання дисциплін 

літературознавчого циклу 

3.1. Методика проведення навчальних занять з літературознавчих 

дисциплін. 

Сучасне заняття з літератури у виші: вимоги та перспективи. Методи і 

прийоми навчання на заняттях літератури у вищій школі. Форми лекційних 

навчальних занять з літературознавчих курсів і методика їх проведення. 

Практичні заняття з літературознавчих дисциплін. Види семінарів з 

літературознавчих дисциплін. Місце і завдання практик у професійній 

підготовці майбутнього вчителя-словесника. 

3.2. Методичні аспекти викладання теоретико- та історико-

літературних курсів і спецкурсів. 

Особливості, зміст і структура курсів української, світової літератури у 

виші. Методичні аспекти викладання теоретико-літературних дисциплін. 

Методичні аспекти викладання курсу «Історія української літератури». 



Методика викладання курсу «Історія світової літератури». Методичні 

аспекти і проблеми викладання курсу української народної творчості. 

Специфіка викладання курсу «Літературне краєзнавство» Організація та 

зміст спецкурсів з літературознавчих дисциплін. Методика вивчення сучасної 

української літератури на заняттях у вищій школі. 

3.3. Організація самостійної роботи здобувачів та технології 

оцінювання. 

Самостійна робота здобувачів: сутність, організація, контроль; основні 

функції самостійної роботи. Науково-дослідницька діяльність здобувачів-

філологів у процесі вивчення літератури. Види та форми оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів-філологів. 
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