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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Світова література у ВНЗ 

та методика її викладання” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 014 Середня 

освіта, предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта. Мова і література, освітня 

програма: Англійська мова і література та спеціальності 035 Філологія, предметна 

спеціалізація 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)), 

освітня програма: Німецька мова і література. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: теорія і практика викладання 

світової літератури у вищих навчальних закладах. 

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами психології, педагогіки, історії педагогіки, 

дидактики, історії літературознавства, історії літератури, теорії літератури. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  “Методика викладання зарубіжної 

літератури у старших класах і ВНЗ”  є опанування основами методики викладання 

зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ як науковою дисципліною, що має 

теоретичний та практичний напрям. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни  “Методика викладання 

зарубіжної літератури у старших класах і ВНЗ”  є надати майбутнім вчителям і 

викладачам теоретичні знання з основ методики викладання зарубіжної літератури у 

старших класах і ВНЗ та практичні уміння і навички їх застосування, навчити магістрантів 

співвідносити літературознавчу, психолого-педагогічну, дидактичну, комунікативну 

складові процесу викладання літератури з методичною складовою на теоретичному та 

практичному рівнях. 

1.3. Заплановані результати навчання   відповідно до освітньо-професійної 

програми. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

 здатність до абстрактного мислення, до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел, здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

 здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

 здатність проведення досліджень на належному рівні; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  

 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;  

 здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

 цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ІІ. Фахові: 

 здатність професійно застосовувати поглиблені знання з мовознавства, 

літературознавства; 

 здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в галузі мовознавства, 

літературознавства; 

 здатність планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне 

дослідження в галузі філології. 

  2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Завдання, зміст та структура курсу «Світова література» у ВНЗ. 

Тема 1. Основнi принципи викладання світової лiтератури. 

Тема 2. Аналіз та інтерпретація художнього твору. 

Тема 3. Формування теоретико-лiтературних понять. 

Кредит 2. Дидактика і методика викладання світової літератури у вищій 

школі. 

Тема 4. Педагогічна парадигма. Завдання дидактики як науки. Дидактичні системи. 



Тема 5. Організація процесу викладання світової літератури у вищій школі. 

Тема 6. Методи викладання світової літератури у вищій школі. 

Кредит 3-4. Планування роботи викладача світової літератури. 

Тема 7. Зміст та структура курсу зарубіжної літератури у вузі. Навчальні та робочі 

програми. Їх структура та зміст. 

Тема 8. Організація самостійної роботи студентів. 

Тема 9. Перевірка результатів та ефективності викладання світової літератури у вищій 

школі. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-

Бекерська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.  

2.Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі: 

Програма, контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: 

Рута, 2007. – 24 с.  

Допоміжна 

3.Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, 

І.Г.Павленко, О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова. - Київ: КНТ, 2014. - 262 с. 

4.Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. Навчальний посібник / 

В.М. Нагаєв. – К.: ЦНЛ, 2007. – 232 с. 

5.Організація навчального процесу у навчальних закладах. – К.: НВФ „Освіта”, 

2004. – 338 с. 

6.Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістр. / 

С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с. 

7.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / 

З.І. Слєпкань. – К. : Вища шк., 2005. – 239 с. 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, завдання 

контрольної роботи, підсумкового контролю (тести), самостійна робота. 

 

 

 

 

 


