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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта 

03 Гуманітарні науки Нормативна 

 Спеціальність  

014 Середня освіта 

035 Філологія 

014.02 Середня освіта. Мова 

і література 

035.04 Германські мови та 

літератури (переклад 

включно) 

Рік підготовки: 

2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
Семестр 

Загальна кількість годин - 

120 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента - 4 

Ступінь: 

Магістр 

12 

Практичні, семінарські 

12 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

96 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 24 год. – аудиторні заняття, 96 

год. – самостійна робота (25% /75 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни  “ Світова література у ВНЗ та методика 

її викладання ”  є опанування основами методики викладання світової літератури у ВНЗ як 

науковою дисципліною, що має теоретичний та практичний напрям. 

Основними завданнями вивчення дисципліни  “ Світова література у ВНЗ та 

методика її викладання”  є надати майбутнім вчителям і викладачам теоретичні знання з 

основ методики викладання світової літератури у 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. 

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. 

3. Програма 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. 

4. Структура навчальної дисципліни. 

Теми кредитів Кількість годин 

Денна форма 

Усь

ого  

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

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

ВНЗ. 



Тема1. Основнi принципи 

викладання світової лiтератури. 

11 2 2   7 

Тема 2. Аналіз та інтерпретація 

художнього твору. 

9  2   7 

Тема3. Формування теоретико-

лiтературних понять. 

10 2    8 

Всього 30 4 4   22 

Кредит 2. Дидактика і методика викладання світової літератури у вищій 

школі. 

Тема 4. Педагогічна парадигма. 

Завдання дидактики як науки. 

Дидактичні системи. 

9 2    7 

Тема 5. Організація процесу 

викладання світової літератури у 

вищій школі. 

10 1 2   7 

Тема 6. Методи викладання світової 

літератури у вищій школі. 

Контрольна робота № 1 

11 1 2   8 

Всього 30 4 4   22 

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. 

19 2    17 

Тема 8. Організація самостійної 

роботи студентів. 

20 1 2   17 

Тема 9. Перевірка результатів та 

ефективності викладання світової 

літератури у вищій школі. 

Контрольна робота № 2 

21 1 2   18 

Всього 60 4 4   52 

Всього за семестр 120 12 12   96 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основнi принципи викладання світової лiтератури. 2 

2 Аналіз та інтерпретація художнього твору. 2 

3 Організація процесу викладання світової літератури у вищій 

школі. 

2 

4 Методи викладання світової літератури у вищій школі. 

Контрольна робота № 1 

2 

5 Організація самостійної роботи студентів. 2 

6 Перевірка результатів та ефективності викладання світової 

літератури у вищій школі. Контрольна робота № 2 

2 

 Разом за семестр 12 

 



6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основнi принципи викладання світової лiтератури. 7 

2 Аналіз та інтерпретація художнього твору. 7 

3 Формування теоретико-лiтературних понять. 8 

4 Педагогічна парадигма. Завдання дидактики як науки. Дидактичні 

системи. 

7 

5 Організація процесу викладання світової літератури у вищій 

школі. 

7 

6 Методи викладання світової літератури у вищій школі. 8 

7 Зміст та структура курсу зарубіжної літератури у вузі. Навчальні 

та робочі програми. Їх структура та зміст. 

17 

8 Організація самостійної роботи студентів. 17 

9 Перевірка результатів та ефективності викладання світової 

літератури у вищій школі. 

18 

 Разом за семестр 96 

7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

8. Методи навчання 

 Для забезпечення навчальної діяльності студентів викладач застосовує такі методи, 

як демонстрація, пояснення та організація вправляння. Завдяки принципу домінуючої ролі 

вправ переважна частина заняття присвячується вправлянню студентів. Принцип 

комунікативності зумовлює переважне використання комунікативних вправ у процесі 

вправляння. 

9. Методи контролю 

   Поточний контроль – відповіді та доповнення на семінарських заняттях, 

виголошення промов, проміжний  контроль –  написання  модульних  контрольних  робіт, 

виконання  тестових  завдань, підсумковий контроль – залік. 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

(залік) 

Поточне тестування та самостійна робота КР Накопичувальні 

бали/ 

Сума 
Кредит №1 

Т1 Т2 Т3  100 

30 40 30 

Кредит №2 40 100 

Т4 Т5 Т6 

20 20 20 

Кредит №3-4 50 200 

Т7 Т8 Т9 

50 50 50 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 



D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

11. Методичне забезпечення 

1. Опорні конспекти 

2. Навчально-методичний комплекс. 

12. 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. 

 

 


