




 

 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета – формування систематизованих знань основних понять методики 

викладання української літератури в закладах вищої освіти, зокрема, форм, 

методів на методичних прийомів викладання літератури; ознайомлення з 

типологією занять з української літератури, структурою; з основними етапами 

роботи над художнім твором. 

 

Завдання курсу: 

1. Сформувати у студентів цілісне уявлення про специфіку української 

літератури як навчального предмета і як виду мистецтва, покликаного розвивати 

пізнавальну діяльність студентів. 

2. Збагачувати магістрантів знаннями з методики викладання української 

літератури, на основі яких вони могли б домогтися свідомого і міцного засвоєння 

студентами програми з української літератури, ефективно організувати навчальну 

діяльність студентів, сприяти вихованню національно свідомої особистості. 

3. Формувати у студентів професійно-методичні вміння та навики. 

4. Навчати студентів самостійно працювати з навчально-методичною 

літературою. 

5. Стимулювати науково-методичну творчість студентів, прагнення 

вдосконалювати свою професійну освіту, прищеплювати творче ставлення до 

викладацької праці. 

 

У результаті вивчення курсу студент повинен оволодіти такими 

компетентностями: 

Загальні: 

ЗК-7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК-8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові: 

ФК-6 Здатність застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної спеціалізації 

для вирішення професійних завдань. 

ФК-10 Здатність визначати сутність і психолого-педагогічні основи процесів 

навчання й виховання, зміст мовної освіти в ЗВО України 

ФК-11 Здатність оцінювати творчість окремого автора та визначати роль і вплив на 

його творчість культурного середовища та суспільних процесів. 

 

Програмними результатами навчання є: 

ПР-1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.  



 

 

  

ПР-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості 

дослідження в конкретній філологічній галузі.  

ПР-5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та 

з представниками інших професійних груп різного рівня.  

ПР-11 Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й літературного 

матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних 

методологічних принципів, формулювати узагальнення на основі самостійно 

опрацьованих даних.  

ПР-14 Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.  

ПР-19 Проєктувати, конструювати, організовувати й аналізувати власну педагогічну 

діяльність, опановувати сучасні технології програмно-методичного забезпечення 

філологічних дисциплін у процесі викладання української мови та літератури в 

закладах освіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 основні поняття методики викладання української мови літератури у ЗВО;  

 враховувати особливості творів різних жанрів;  

 застосовувати різні методи та прийоми викладання літератури;  

 обирати творчий підхід при проведенні лекцій та практичних занять з 

літератури. 

вміти:  

 аналізувати в єдності форми і змісту художні твори різних жанрів – епічних, 

ліричних, драматичних, застосовуючи при цьому різні методи та прийоми 

навчання;  

 пояснювати питання теорії літератури;  

 складати план-конспект лекційного і практичного заняття. 

 

2. Структура навчальної дисципліни 

Методика викладання української літератури у ЗВО 
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Денна 1  1 5 150  2 30 15     105   Іспит  

Заочна  1 1 5 150 2 8  4     138  Іспит 

 



 

 

  

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  
у тому числі 

усього  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1. Організація навчального процесу 

викладання української літератури у закладах вищої освіти 

Тема 1. 

Методика 

викладання 

української 

літератури у 

ЗВО як 

навчальна 

дисципліна 

16  4 2      14  12  2       18 

Тема 2. 

Методика 

викладання 

української 

літератури у 

ЗВО у контексті 

Болонського 

процесу 

16  4 2     14  18         20 

Тема 3. Методи 

викладання 

української 

літератури у 

ЗВО 

18 6 2   16 14 2 2   20 

Разом за  ЗМ1 50  14  6   
 

44  44  4  2   
 

58 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2. Методичні основи викладання 

літератури у закладах вищої освіти 

Тема 1. 

Методика 

підготовки і 

читання лекції 

19  4 2     16  22  2       20 

Тема 2. 

Методика 

підготовки і 

проведення 

семінарських 

занять 

19 4 2     16  22  2       20 

Тема 3. 15 4 2   14 15     20 



 

 

  

Самостійна 

робота студентів 

Тема 4. Форми 

контролю знань 

студентів 

15 4 3   15 17  2   20 

Разом за ЗМ 2 70  16 9   
 

61 76  4 2     80 

Усього годин   150  30 15   
 

105  150  8 4     138 

 

3. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Методи активізації навчання з мови та літератури, організація їх 

впровадження. 

2 

2 Технічні засоби навчання та їх використання у процесі вивчення 

курсу „Українська мова та література” у закладах вищої освіти. 

2 

3 Складання індивідуального навчального плану з дисциплін 

спеціальності „Українська мова та література”. 

2 

4 Складання плану-конспекту практичного заняття та лекції. 3 

5 Застосування уніфікованої шкали оцінювання студентів за 

системою ECTS. 

2 

6 Ділова гра „Підготовка і проведення практичного заняття”. 2 

7 Ділова гра „Підготовка і читання лекції”. 2 

 Разом 15 

 

4. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Дидактичні основи викладання літератури у закладах 

вищої освіти. 

15 

2 Розробка індивідуального графіка роботи викладача; 15 

3 Організація аудиторної роботи зі студентами 15 

4 Методичні основи організації тестового контролю знань. 15 

5 Укласти конспект лекції з курсу «Історія української 

літератури» 

15 

6 Ділова гра „Підготовка і проведення практичного 

заняття” 

15 

7 Ділова гра „Підготовка і читання лекції”. 15 

 Разом  105 

 



 

 

  

5. Індивідуальні завдання 

1. Ефективні форми самостійної роботи учнів на заняттях з літератури. 

2. Комплексне використання різних засобів наочності у процесі вивчення 

літератури у ЗВО. 

3. Забезпечення розвитку художнього мислення студентів у процесі самостійної 

роботи над шкільним підручником і допоміжною літературою. 

4. Шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача. 

5. Удосконалення методів наукового дослідження роботи викладача. 

6. Психологічні основи методики викладання літератури як вузівського 

предмета. 

7. Підвищення культури мовлення студентів засобами художньої літератури. 

8. Компаративне вивчення художньої літератури у закладах вищої освіти. 

9. Система діяльності викладача в умовах удосконалення процесу освіти. 

10. Технологія новаторства в системі роботи викладача. 

11. Етапи вивчення й узагальнення передового досвіду викладача. 

12. Наукові й навчально-виховні основи вузівського підручника з літератури.  

 

6. Методи навчання 

Словесні (лекція, бесіди, дискусії, інструктажі).  

Наочні (демонстрація, ілюстрація).  

Практичні (самостійна робота, індивідуальна робота). 

Проблемні (проблемне викладання, частково-пошукове, дослідне).  

Інтерактивні (проблемна лекція, лекція-презентація, мозковий штурм). 

 

7. Методи контролю 

Застосовано такі види контролю: попередній, поточний, тематичний, 

підсумковий, а також форми його організації. У  процесі вивчення дисципліни в 

різноманітних поєднаннях використовуються методи усного, письмового, 

практичного контролю і самоконтролю студентів. Опитування; перевірка 

конспектів; написання рефератів.  

Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 

заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну 

контрольну роботу.  

                                                                        

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та 

самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

  

Сумарна  

к-ть балів  
Змістовий модуль Змістовий модуль 2 



 

 

  

1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

 5 10 10  10   10  10 5 

 

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Оцінка А (90-100 балів). Студент у повному обсязі володіє навчальним 

матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу.  

Оцінка В (80-89), оцінка С (70-79). Студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 

відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки.  

Оцінка D (60-69). Студент у цілому володіє навчальним матеріалом, викладає 

його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки.  

Оцінка Е (50-59). Студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під 

час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 

неточності.  

Оцінка FX-F (0-49). Студент частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки.  

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів  

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 



 

 

  

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим 

повторним курсом 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Методика викладання української літератури : метод рекомендації / укл. 

Л. В. Бережан–Маркуляк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 48 с. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Бабійчук Т. Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація. 

Українська мова та література в школах України. 2018. №12. С. 21-28. 

2. Борисенко В. Тестовий контроль знань студентів як практичний метод 

педагогічної діагностики у ЗВО. Українська мова і література в школах 

України. 2018. №10. С. 8-10. 

3. Вітченко А., Вітченко А. Компетентнісний підхід  у сучасній вищій освіті.: 

освітня інновація чи реформаторський симулякр доби постмодерну? Вища 

школа. 2019. №4. С. 52-66.  

4. Жила С. Літературно-мистецька вітальня як форма вивчення літератури у 

ЗВО. Українська мова і література в школах України. 2018. №4. С. 28-33.  

5. Задорожна О.М. Дистанційна освіта в Україні: реалії сьогодення. Освітній 

дискурс: збірник наукових праць. 2020. Вип. 24. С. 56-67.  

6. Закон України «Про вищу освіту». URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.  

7. Захарова В. А, Роль сприймання художнього твору у процесі його реалізації. 

Педагогічні науки.: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал. 

Суми: Вид-во Сум ДПУ імені А. С. Макаренка. 2017. №(70). С. 177-187. 

8. Зонь В. В, Педагогічні засади формування професійної компетентності 

студентів національного університету. // Інтернет ресурс: режим доступу:              

http://elibrary.nubip.edu.ua/9945/3/Пед._засади_Зонь.pdf.. 

9. Клочек Г. Д. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика 

реформування. Дивослово. К., 2017. Число 1. С. 7-11. 

10.  Клочек Г. Д. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика 

реформування. Дивослово. К., 2017. Число 2. С. 2-11.  

11.  Коваль В. Умови формування професійної компетентності майбутніх 

вчителів-філологів як педагогічна проблема./Інтернет ресурс: режим доступу: 

http://zagpedagogika.at.ua/load/umovi_..._problema/1-1-0-289. 

http://elibrary.nubip.edu.ua/9945/3/Пед._засади_Зонь.pdf


 

 

  

12.  Концепція «Нова українська школа». Електронний ресурс. – Режим доступу : 

http: //chemerpil.hol.es/index.php/2014-01-31-17-11-41/normativno-
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