
  



  



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 12 

Галузь знань: 01 Освіта / 

Педагогіка 

 

 

Нормативна 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – проєкт 

студента-практиканта, 

укладання компаративного 

словника, проєктна 

діяльність 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література)  

Рік підготовки: 

3 

Семестр 

014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література 

 
Загальна кількість годин – 

360 

5  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 8 

самостійної роботи студента 

– 4 

 Ступінь 

бакалавра 

60  

Практичні 

96  

Лабораторні 

http://moodle.mdu.edu.ua/cou

rse/index.php?categoryid=418 

24  

Самостійна робота 

180  

Вид контролю: екзамен 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 180 год. – аудиторні заняття, 180 год. – 

самостійна робота (50 % / 50 %). 

 

  



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: з’ясувати місце методики мови як науки та навчальної дисципліни; роль 

шкільного курсу української мови в системі підготовки учнів загальноосвітніх шкіл; теоретичні 

проблеми лінгводидактики (підходи, принципи, закономірності, методи, прийоми та засоби 

навчання української мови) та особливості часткових методик; шляхи організації позакласної 

роботи в школі та методичної роботи вчителя-словесника (мова); формування в студентів 

методичної компетенції майбутнього фахівця, підґрунтя якої складають знання наукових основ 

методики літератури та вміння їх застосовувати в умовах Нової української школи 

(література).  

 Завдання курсу: підготовка майбутніх учителів української мови до педагогічної 

діяльності; визначення цілей, змісту й обсягу курсу української мови в різних типах навчальних 

закладів і на різних етапах мовної освіти; вивчення й опис найбільш раціональних, 

оптимальних та ефективних методів і засобів навчання залежно від змісту матеріалу і 

мовленнєвої компетентності та забезпечення системи теоретичних знань і практичних умінь, 

що стануть у нагоді під час проходження педагогічної практики; забезпечення належного рівня 

культури мовлення учнів, розвитку їх комунікативної компетентності (мова); засвоєння 

студентами основних відомостей з історії й теорії методики літератури, шкільного 

літературознавства та практичної методики; оволодіння майбутніми словесниками 

методологічними принципами оцінки явищ словесного мистецтва; формування вмінь 

самостійної навчально-дослідної діяльності та креативної здатності майбутнього вчителя 

літератури використовувати набуте в нестандартних ситуаціях, виявляти конструктивність і 

прогностичність в організації й плануванні педагогічного процесу; плекання в студентів 

потреби до підвищення освітнього рівня та науково-дослідної праці впродовж життя; сприяння 

всебічному розвитку, активному становленню й самореалізації особистості майбутнього 

фахівця; виховання високодуховної національно свідомої особистості педагога (література).  

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов'язаний із мовознавчими та 

літературознавчими дисциплінами, що студенти засвоюють протягом навчання у ЗВО. 

Навчальна дисципліна складається з 15-ти кредитів (3 – четвертий семестр; 12 – п’ятий 

семестр). 

Програмові результати навчання:  
ПРН 1. Знання й розуміння предметної галузі й професійної діяльності.  

ПРН 3 Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом 

мовознавства й літературознавства; знання найважливіших методичних та філологічних 

вітчизняних/зарубіжних наукових шкіл. 

ПРН 4 Володіння української мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ПРН 8 Уміння використовувати філологічні знання в процесі викладання української 

мови та літератури у відповідних типах середніх навчальних закладів 

ПРН 12 Сформованість комунікативної компетентності з української мови, здатність 

вдосконалювати та підвищувати її рівень. 

ПРН 13 Здатність оцінювання непередбачуваних проблем у професійній діяльності й 

обдуманого вибору шляхів їх вирішення 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 



ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК-6. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 2.Знання структури філологічної науки, поділу знань на мовознавчу та 

літературознавчу складову, усвідомлення специфіки кожної. 

ФК 3. Здатність вільно володіти нормами сучасної української літературної мови; 

застосовувати на практиці в різних комунікативних ситуаціях набуті теоретичні знання 

писемного й усного професійного мовлення; складати різні види загальних і професійних 

документів. 

ФК 4. Знання комплексу лінгвістичних знань про мову як систему, що охоплює фонетику, 

лексику, морфологію, синтаксис, стилістику тексту і культуру мовлення та постійно 

розвивається, уміння оперувати лінгвістичними знаннями у професійній та науково-

дослідницькій діяльності. 

ФК 12. Усвідомлення теоретико-методологічних засад методики навчання української 

мови та літератури; вміння застосовувати знання методичних основ мовно-літературної освіти, 

зокрема здатність до теоретичного й навчального моделювання уроків з метою формування в 

учнів предметних компетентностей.  

ФК 17. Уміння розробляти й застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

професійній та науковій діяльності.  

ФК 18. Здатність реалізувати проєкти, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання, пов’язане з розв’язанням 

значущих наукових, культурних, етичних та інших проблем сучасного літературознавства. 

ФК 19. Здатність розуміти процеси розвитку мовних і літературних процесів, їх зв’язку з 

суспільством, уміти використовувати ці знання в професійній діяльності. 

ФК 20. Навички аналізу та інтерпретації гуманітарних текстів. 

ФК 21. Уміння застосовувати знання на практиці; володіння різноплановими методами і 

способами перевірки знань з української мови і літератури; уміння організувати різні види 

перевірки знань, умінь і навичок суб’єктів навчально-виховного процесу. 

ФК 22. Мати навички наукових досліджень у галузі освіти і філології; здатність 

проводити прикладні дослідження з мовознавства, літературознавства та методики їх 

викладання на основі сформованих дослідницьких умінь і навичок. 

ФК 25. Виконання вимог нормативно-правових документів, що регулюють професійну 

діяльність учителя мови і літератури та англійської мови. 

ФК 26. Володіння методикою виховання в учнів засобами вивчення мови і літератури та 

англійської мови, усвідомлення ролі навколишнього середовища для розвитку і здоров’я 

людини, бажання дотримуватися здорового способу життя, а також здатності протистояти злу, 

примітивним поглядам і смакам, зокрема запобігання та протидії домашньому насиллю. 

ФК 27. Орієнтація в сучасних тенденціях розвитку освіти в Україні. 

ФК 28. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність реагувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 29. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

 

  



3.1. Програма навчальної дисципліни (мова) 

Кредит 1. Форми роботи у школі. Теорія та практика сучасного уроку. Позакласна 

робота з української мови. 

Тема 1. Основні завдання сучасного уроку української мови. Зміст уроку. Зовнішня і 

внутрішня системи уроку. Поняття триєдиної мети уроку. Дидактичні основи класифікації 

уроків. Різні погляди до класифікації уроків. Особливості структури уроку української мови. 

Нестандартні уроки мови та методика їх проведення. Види нестандартних уроків з української 

мови. Типи уроків у старшій школі. 

Тема 2 Місце і роль позакласної роботи у процесі навчання рідної мови. Взаємозв’язок 

позакласної роботи з класними заняттями. Основні принципи організації позакласної роботи та 

методика їх проведення. Організація та методика проведення мовного гуртка. 

Кредит 2. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання фонетики, 

графіки, орфоепії. 

Тема 3. Наукові засади методики розвитку мовлення. Зв’язне мовлення як методичне 

поняття. Значення і завдання роботи з розвитку мовлення. Уміння та навички усного та 

писемного мовлення. Поняття про види мовленнєвої діяльності. Наукова роботи з текстом. 

Методичне поняття тексту. Категорії текстів. Класифікація текстів. 

Тема 4. Методика роботи над переказами. Види переказів. Місце переказів у системі 

зв’язного мовлення. Методика проведення переказу (підготовча робота, складання плану, 

мовний аналіз, редагування). Норми оцінювання переказів. 

Кредит 3. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання 

граматики. 

Тема 5. Методика написання творів. Місце творів у системі роботи з розвитку зв’язного 

мовлення. Класифікація творів. Методика проведення різних видів творів. Методика перевірки 

й оцінювання творів. 

Тема 6. Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії. Зміст шкільного курсу фонетики 

та його значення. Зв’язок занять з фонетики із вивченням графіки, орфографії, орфоепії, 

граматики, розвитком зв’язного мовлення. Завдання вивчення фонетики в школі. Методи 

навчання фонетики та орфоепії. Система вправ. 

Тема 7. Особливості вивчення лексики та фразеології. Мета та завдання навчання лексики 

та фразеології. Зміст шкільного курсу лексики та фразеології. Значення вивчення лексикології 

та фразеології. Система тренувальних вправ. Лексикологія. Словникова робота. 

Кредит 4. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання 

орфографії та пунктуації. 

Тема 8. Загальні питання вивчення граматики. Місце і значення вивчення граматики у 

шкільному курсі мови. Предмет і завдання методики граматики. Лінгводидактичні та власне 

методичні принципи навчання граматики. Ефективні методи і прийоми навчання граматики. 

Кредит 5. Методика розвитку мовлення. Методика роботи над переказами та 

творами. 

Тема 9. Значення і завдання вивчення будови слова. Шляхи подолання труднощів у 

виділенні морфем. Прийоми вивчення морфемної будови слова. Значення, завдання і принципи 

вивчення словотвору в школі. 

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови в шкільному курсі. Вивчення 

частин мови у зв’язку з іншими розділами мовознавства. Особливості вивчення іменних частин 

мови. Методика вивчення дієслова та його форм. Методика вивчення службових частин мови та 

вигуку. 

Тема 10. Значення вивчення синтаксису. Етапи вивчення синтаксису. Особливості 

вивчення словосполучення і речення. Шляхи подолання труднощів у вивченні головних і 

другорядних членів речення. Методика опрацювання односкладних і неповних речень. 

Особливості вивчення ускладнених речень. Методика вивчення складного речення. 

Тема 11. Методика орфографії та пунктуації. Зміст, мета й завдання орфографії у 

шкільному курсі мови. Загальні принципи, методи і прийоми навчання орфографії. Роль 

граматики, орфографічних правил, читання під час вивчення орфографії. Система вправ і види 

робіт з удосконалення орфографічних умінь та навичок. Види диктантів та методика їх 



проведення. Місце і значення розділу «Пунктуація» в шкільному курсі мови. Завдання 

пунктуації. Основні терміни пунктуації. Методичні прийоми навчання пунктуації. Система 

вправ. 

Кредит 6. Методика роботи зі стилістики. 

Тема 12. Методика роботи зі стилістики. Методика опрацювання стилів мовлення, 

формування стилістичних умінь та навичок. Функціонально-стилістичний підхід до навчання 

української мови. Особливості уроків вивчення стилів мовлення у 5-7 класах. Система вправ зі 

стилістики. Роботи зі стилістики у старших класах. 

3. 2. Програма навчальної дисципліни (література) 

Кредит 1. Форми і методи навчання літератури. 

Тема 1. Типологія уроків літератури. Мета і завдання уроків української літератури. 

Класифікації уроків літератури та їх структура. Інноваційні форми уроків літератури. 

Моделювання сучасного уроку. 

Тема 2. Методи навчання на уроках літератури. Поглиблення понять про методи і 

прийоми навчання. Основні класифікації методів навчання літератури. Комбінування методів 

навчання на уроках літератури. Взаємодія наукових і навчальних методів літературної освіти.  

Кредит 2. Специфіка вивчення художньої літератури.  

Тема 3. Вивчення художнього твору. Етапи вивчення художнього (епічного) твору в 

школі. Проблеми вивчення художнього твору. Підготовка учнів до сприймання виучуваного 

твору. Організація та проведення первинного читання тексту. Шляхи літературного аналізу та 

їх структура. Підсумкова робота над твором. 

Тема 4. Особливості вивчення ліричних та ліро-епічних творів. Синтетичний характер 

осягнення лірики. Усвідомлення учнями ліричного героя як узагальненого поетичного образу, 

своєрідного виразника авторських думок і почуттів і водночас не тотожного поету. Шляхи 

аналізу ліричного твору, передумови його успішного засвоєння. Комбінований характер 

опрацювання балади і поеми. Спільне у вивченні фольклорних і літературних творів.  

Тема 5. Особливості вивчення творів різного літературного роду. Специфіка сприймання 

епічних, драматичних і ліричних творів. Взаємодія емоційно-чуттєвого та логічного факторів 

осягнення учнями творів різної художньої форми. Спільне і відмінне в опрацюванні епічних і 

драматичних творів. Встановлення учнями відповідності поєднання у тексті словесно-образних 

картин епічно-драматичного характеру авторському задуму. Розуміння конфлікту як рушійної 

сили кожної п’єси. Пояснення залежності драматичних творів від їх сценічної постановки. 

Формування в учнів інтерпретаційної компетентності під час засвоєння творів різного 

літературного роду й жанру.  

Кредит 3. Класифікації уроків у базовій і старшій школі.  
Тема 6. Уроки про позакласне читання та літературу рідного краю. Пізнавально-виховне 

значення уроків про позакласне читання. Зміст, методи і форми уроків про позакласне читання 

в середніх і старших класах. Активізація і методичний супровід позакласного читання 

школярів. Взаємозв’язок самостійного читання учнів з уроками про позакласне читання. 

Інноваційні форми і методи підготовки і проведення позакласного читання та бесід за 

прочитаними творами.  

Тема 7. Розвиток мовлення учнів на уроках літератури. Навчально-виховна роль 

розвитку мовлення у шкільному курсі української літератури. Поняття комунікативної 

компетентності учнів. Особливості усного та писемного мовлення учнів базової і повної школи. 

Зміст і форми, система усного і писемного мовлення учнів основної і старшої школи. 

Інноваційні підходи до розвитку мовлення учнів. Учнівські твори, їх види й обсяг. Підготовка 

учнів до написання творів, їх перевірка й оцінювання. Аналіз письмових робіт учнів. Риторичні 

засади розвитку мовлення учнів. 

Тема 8. Вивчення літературної історії, теорії й критики в школі. Місце і значення 

історико-літературних, теоретичних і критичних відомостей у шкільному курсі літератури. 

Використання оглядових форм викладу цих відомостей. Етапи формування теоретико-

літературних понять. Активізація самостійної пізнавальної діяльності учнів у здобутті 

історичних, теоретичних і критичних знань із літератури. Планування й проведення вчителем 

історико-літературних оглядів у старшій школі. Опрацювання старшокласниками літературно-



критичних статей в єдності з вивченням біографії письменника, аналізом художніх творів, 

літературним процесом взагалі. Засвоєння в базовій і старшій школі теоретико-літературних 

знань як інструментів пізнання художньої літератури. Поглиблення в старших класах 

літературних відомостей, засвоєних у базовій школі. Формування в учнів чіткої системи 

літературних термінів і понять, усвідомлення їх родової й жанрової специфіки, розуміння 

індивідуального стилю письменника, літературних методів і напрямів. Взаємозв’язок у 

формуванні в учнів теоретико-літературних знань і вмінь на уроках української та зарубіжної 

літератур. Особливості вступних уроків до розділу. Методика проведення підсумкових уроків. 

Кредит 4. Інновації у методиці навчання літератури.  

Тема 9. Інтегровані уроки літератури. Нетрадиційні форми уроків літератури. 
Тема 10. Міжпредметні зв’язки й наочність у шкільному курсі української літератури. 

Психолого-педагогічні засади використання міжпредметних зв’язків і наочності під час 

вивчення літератури. Компаративне засвоєння шкільного курсу української літератури; роль 

взаємозв’язків із різними видами мистецтв під час осягнення літературних знань. Поглиблення 

літературних знань у різному контексті. Види наочності й наочних посібників, їх місце і 

значення в навчально-виховному процесі з літератури. Методи і прийоми застосування наочних 

матеріалів під час навчання. Саморобна наочність на уроках літератури. Обладнання шкільного 

кабінету з української літератури. 

Кредит 5. Виховна функція уроків літератури. 

Тема 11. Виховання засобами літератури. Особливості й завдання виховної роботи в 

шкільному курсі української літератури. Основні напрями і методика виховання засобами 

мистецтва слова. Складові формування духовного світу особистості, естетичної сфери читачів-

учнів під час вивчення художнього твору та внаслідок засвоєння його змісту і значення. 

Позакласна робота учнів – складова частина системи навчання і виховання засобами 

літератури. Взаємозв’язок позакласної роботи з уроками і факультативними заняттями, 

самостійним читанням школярів. Основні форми позакласної роботи з літератури – гуртки, 

клуби, шкільні театри тощо. Роль учнівських літературних об’єднань у проведенні читацьких 

конференцій, диспутів, свят, конкурсів та предметних олімпіад, краєзнавчої роботи; учнівська 

творчість. Масові заходи з літератури. 

Тема 12. Поглиблене вивчення літератури. Мета і завдання факультативної роботи з 

літератури. Огляд навчальних програм факультативних курсів. Своєрідність методики 

проведення літературних факультативів у школі. Зв’язок факультативної роботи з уроками 

літератури й позакласною роботою учнів.  

Профільне навчання літератури. Проблеми профільного навчання літератури. Навчальні 

програми для профільного вивчення літератури учнями загальноосвітніх навчальних. 

Специфіка уроку української літератури в класах гуманітарного профілю. Курси за вибором та 

факультативи як компоненти профілізації шкільної літературної освіти. Значення позакласної 

та позашкільної роботи для становлення профільної освіти. 

Кредит 6. Інтерактивні форми навчання літератури. 

Тема 13. Сучасні тенденції розвитку методики навчання літератури. Особистісно 

зорієнтоване навчання на принципах демократизації та гуманітаризації, на засадах 

«партнерської» взаємодії вчителя з учнями; демократизація та гуманітаризація шкільної справи.  

Тема 14. Інтерактивне навчання літератури. Комп’ютерні технології в літературній 

освіті. Розвиток навчальних досягнень учнів та їх творчих здібностей. Інноваційна діагностика 

успішності. 

Тема 15. Науково-методична робота вчителя літератури. Зміст і форми методичної 

роботи в школі. Специфіка роботи методичного об’єднання вчителів української мови і 

літератури. Функції шкільного кабінету літератури. Методичне забезпечення фахової діяльності 

вчителя літератури. Напрями післядипломної педагогічної освіти. 

  



4. 1. Структура навчальної дисципліни (мова) 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
Усьо

-го 
у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Форми роботи у школі. Теорія та практика сучасного уроку. Позакласна робота з 

української мови 

Тема 1. Основні завдання сучасного уроку 

української мови. Зміст уроку. Зовнішня і 

внутрішня системи уроку. Поняття триєдиної мети 

уроку. Дидактичні основи класифікації уроків. 

Різні погляди до класифікації уроків. Особливості 

структури уроку української мови. Нестандартні 

уроки мови та методика їх проведення. Види 

нестандартних уроків з української мови. Типи 

уроків у старшій школі. 

15 2 4   9 

Тема 2. Місце і роль позакласної роботи у процесі 

навчання рідної мови. Взаємозв’язок позакласної 

роботи з класними заняттями. Основні принципи 

організації позакласної роботи та методика їх 

проведення. Організація та методика проведення 

мовного гуртка. 

15 2 2 4  7 

Усього: 30 4 6 4  16 

Кредит 2. Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання фонетики, графіки, 

орфоепії 

Тема 3. Методика навчання фонетики, графіки, 

орфоепії. Зміст шкільного курсу фонетики та його 

значення. Зв’язок занять з фонетики із вивченням 

графіки, орфографії, орфоепії, граматики, 

розвитком зв’язного мовлення. Завдання вивчення 

фонетики в школі. Методи навчання фонетики та 

орфоепії. Система вправ. 

15 2 4   6 

Тема 4. Особливості вивчення лексики та 

фразеології. Мета та завдання навчання лексики та 

фразеології. Зміст шкільного курсу лексики та 

фразеології. Значення вивчення лексикології та 

фразеології. Система тренувальних вправ. 

Лексикологія. Словникова робота. 

15 2 4   12 

Усього: 30 4 8   18 

Кредит 3 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання граматики 

Тема 5. Загальні питання вивчення граматики. 

Місце і значення вивчення граматики у шкільному 

курсі мови. Предмет і завдання методики 

граматики. Лінгводидактичні та власне методичні 

принципи навчання граматики. Ефективні методи і 

прийоми навчання граматики. Значення і завдання 

вивчення будови слова. Шляхи подолання 

труднощів у виділенні морфем. Прийоми вивчення 

морфемної будови слова. Значення, завдання і 

принципи вивчення словотвору в школі. 

6 2 2   2 

Тема 6. Значення, завдання, зміст і принципи 

вивчення частин мови в шкільному курсі. 

Вивчення частин мови у зв’язку з іншими 

розділами мовознавства. Особливості вивчення 

12 4 4   4 



іменних частин мови. Методика вивчення дієслова 

та його форм. Методика вивчення службових 

частин мови та вигуку. 

Тема 7. Значення вивчення синтаксису. Етапи 

вивчення синтаксису. Особливості вивчення 

словосполучення і речення. Шляхи подолання 

труднощів у вивченні головних і другорядних 

членів речення. Методика опрацювання 

односкладних і неповних речень. Особливості 

вивчення ускладнених речень. Методика вивчення 

складного речення. 

12 4 4   4 

Усього: 30 10 10   10 

Кредит 4 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання орфографії та 

пунктуації 

Тема 8. Методика орфографії та пунктуації. Зміст, 

мета й завдання орфографії у шкільному курсі 

мови. Загальні принципи, методи і прийоми 

навчання орфографії. Роль граматики, 

орфографічних правил, читання під час вивчення 

орфографії. Система вправ і види робіт з 

удосконалення орфографічних умінь та навичок. 

Види диктантів та методика їх проведення. 

Місце і значення розділу «Пунктуація» в 

шкільному курсі мови. Завдання пунктуації. 

Основні терміни пунктуації. Методичні прийоми 

навчання пунктуації. Система вправ. 

30 2 6 2  20 

Усього: 30 2 6 2  20 

Кредит 5. Методика розвитку мовлення. Методика роботи над переказами та творами 

Тема 9. Наукові засади методики розвитку 

мовлення. Зв’язне мовлення як методичне поняття. 

Значення і завдання роботи з розвитку мовлення. 

Уміння та навички усного та писемного мовлення. 

Поняття про види мовленнєвої діяльності. 

Наукова робота з текстом. Методичне поняття 

тексту. Категорії текстів. Класифікація текстів. 

6 2 2   2 

Тема 10. Методика роботи над переказами. Види 

переказів. Місце переказів у системі зв’язного 

мовлення. Методика проведення переказу 

(підготовча робота, складання плану, мовний 

аналіз, редагування). Норми оцінювання переказів. 

12 2 6 2  2 

Тема 11. Методика написання творів. Місце творів 

у системі роботи з розвитку зв’язного мовлення. 

Класифікація творів. Методика проведення різних 

видів творів. Методика перевірки й оцінювання 

творів. 

12 2 6 2  2 

Усього: 30 6 14 4  6 

Кредит 6. Методика роботи зі стилістики 

Тема 12. Методика роботи зі стилістики. 

Методика опрацювання стилів мовлення, 

формування стилістичних умінь та навичок. 

Функційно-стилістичний підхід до навчання 

української мови. Особливості уроків вивчення 

стилів мовлення у 5-7 класах. Система вправ зі 

стилістики.  

30 4 4 2  20 



Усього: 30 4 4 2  20 

Усього годин: 180 30 48 12  90 

 

4. 2. Структура навчальної дисципліни (література)  

Назви кредитів і тем Кількість годин 

Усьо-

го 

у тому числі 

л п лаб. інд. ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Форми і методи навчання літератури  

Тема 1. Типологія уроків літератури. Мета і 

завдання уроків української літератури. 

Класифікації уроків літератури та їх структура. 

Інноваційні форми уроків літератури. 

Моделювання сучасного уроку. 

16 2 4 2  8 

Тема 2. Поглиблення понять про методи і прийоми 

навчання на уроках літератури. Основні 

класифікації методів навчання літератури. 

Комбінування методів навчання на уроках 

літератури. Взаємодія наукових і навчальних 

методів літературної освіти.  

14 2 2   10 

Усього: 30 4 6 2  18 

Кредит 2. Специфіка вивчення художньої  літератури 

Тема 3. Вивчення художнього твору. Етапи 

вивчення художнього (епічного) твору в школі. 

Проблеми вивчення художнього твору. Підготовка 

учнів до сприймання виучуваного твору. 

Організація та проведення первинного читання 

тексту. Шляхи літературного аналізу та їх 

структура. Підсумкова робота над твором. 

14 2 6 2  4 

Тема 4. Особливості вивчення ліричних та ліро-

епічних творів. Синтетичний характер осягнення 

лірики. Усвідомлення учнями ліричного героя як 

узагальненого поетичного образу, своєрідного 

виразника авторських думок і почуттів і водночас 

не тотожного поету. Шляхи аналізу ліричного 

твору, передумови його успішного засвоєння. 

Комбінований характер опрацювання балади і 

поеми. Спільне у вивченні фольклорних і 

літературних творів.  

10 2 4   4 

Тема 5. Особливості вивчення творів різного 

літературного роду. Специфіка сприймання 

епічних, драматичних і ліричних творів. Взаємодія 

емоційно-чуттєвого та логічного факторів 

осягнення учнями творів різної художньої форми. 

Спільне і відмінне в опрацюванні епічних і 

драматичних творів. Встановлення учнями 

відповідності поєднання у тексті словесно-

образних картин епічно-драматичного характеру 

авторському задуму. Розуміння конфлікту як 

рушійної сили кожної п’єси. Пояснення залежності 

драматичних творів від їх сценічної постановки. 

Формування в учнів інтерпретаційної 

компетентності під час засвоєння творів різного 

літературного роду й жанру.  

6 2 2   2 



Усього: 30 6 12 2  10 

Кредит 3. Класифікації уроків у базовій і старшій школі 

Тема 6. Уроки про позакласне читання та 

літературу рідного краю. Пізнавально-виховне 

значення уроків про позакласне читання. Зміст, 

методи і форми уроків про позакласне читання в 

середніх і старших класах. Активізація і 

методичний супровід позакласного читання 

школярів. Взаємозв’язок самостійного читання 

учнів з уроками про позакласне читання. 

Інноваційні форми і методи підготовки і 

проведення позакласного читання та бесід за 

прочитаними творами. 

10 2 4   4 

Тема 7. Розвиток мовлення учнів на уроках 

літератури. Навчально-виховна роль розвитку 

мовлення у шкільному курсі української 

літератури. Поняття комунікативної 

компетентності учнів. Особливості усного та 

писемного мовлення учнів базової і повної школи. 

Зміст і форми, система усного і писемного 

мовлення учнів основної і старшої школи. 

Інноваційні підходи до розвитку мовлення учнів. 

Учнівські твори, їх види й обсяг. Підготовка учнів 

до написання творів, їх перевірка й оцінювання. 

Аналіз письмових робіт учнів. Риторичні засади 

розвитку мовлення учнів.  

10 2 2 2  4 

Тема 8. Вивчення літературної історії, теорії й 

критики в школі. Місце і значення історико-

літературних, теоретичних і критичних відомостей 

у шкільному курсі літератури. Використання 

оглядових форм викладу цих відомостей. Етапи 

формування теоретико-літературних понять. 

Активізація самостійної пізнавальної діяльності 

учнів у здобутті історичних, теоретичних і 

критичних знань із літератури. Планування й 

проведення вчителем історико-літературних 

оглядів у старшій школі. Опрацювання 

старшокласниками літературно-критичних статей в 

єдності з вивченням біографії письменника, 

аналізом художніх творів, літературним процесом 

взагалі. Засвоєння в базовій і старшій школі 

теоретико-літературних знань як інструментів 

пізнання художньої літератури. Поглиблення в 

старших класах літературних відомостей, 

засвоєних у базовій школі. Формування в учнів 

чіткої системи літературних термінів і понять, 

усвідомлення їх родової й жанрової специфіки, 

розуміння індивідуального стилю письменника, 

літературних методів і напрямів. Взаємозв’язок у 

формуванні в учнів теоретико-літературних знань і 

вмінь на уроках української та зарубіжної 

літератур. Особливості вступних уроків до розділу. 

Методика проведення підсумкових уроків. 

10 2 2   6 



Усього: 30 6 8 2  14 

Кредит 4. Інновації у методиці навчання літератури 

Тема 9. Інтегровані уроки літератури. 

Нетрадиційні форми уроків літератури. 

20 2 6 2  10 

Тема 10. Міжпредметні зв’язки й наочність у 

шкільному курсі української літератури. 

Психолого-педагогічні засади використання 

міжпредметних зв’язків і наочності під час 

вивчення літератури. Компаративне засвоєння 

шкільного курсу української літератури; роль 

взаємозв’язків із різними видами мистецтв під час 

осягнення літературних знань. Поглиблення 

літературних знань у різному контексті. Види 

наочності й наочних посібників, їх місце і значення 

в навчально-виховному процесі з літератури. 

Методи і прийоми застосування наочних 

матеріалів під час навчання. Саморобна наочність 

на уроках літератури. Обладнання шкільного 

кабінету з української літератури. 

10 2 2   6 

Усього: 30 4 8 2  16 

Кредит 5. Виховна функція уроків літератури 

Тема 11. Виховання засобами літератури. 

Особливості й завдання виховної роботи в 

шкільному курсі української літератури. Основні 

напрями і методика виховання засобами мистецтва 

слова. Складові формування духовного світу 

особистості, естетичної сфери читачів-учнів під 

час вивчення художнього твору та внаслідок 

засвоєння його змісту і значення. Позакласна 

робота учнів – складова частина системи навчання 

і виховання засобами літератури. Взаємозв’язок 

позакласної роботи з уроками і факультативними 

заняттями, самостійним читанням школярів. 

Основні форми позакласної роботи з літератури – 

гуртки, клуби, шкільні театри тощо. Роль 

учнівських літературних об’єднань у проведенні 

читацьких конференцій, диспутів, свят, конкурсів 

та предметних олімпіад, краєзнавчої роботи; 

учнівська творчість. Масові заходи з літератури. 

10 2 2   10 

Тема 12. Поглиблене вивчення літератури. Мета і 

завдання факультативної роботи з літератури. 

Огляд навчальних програм факультативних курсів. 

Своєрідність методики проведення літературних 

факультативів у школі. Зв’язок факультативної 

роботи з уроками літератури й позакласною 

роботою учнів. 

Профільне навчання літератури. Проблеми 

профільного навчання літератури. Навчальні 

програми для профільного вивчення літератури 

учнями загальноосвітніх навчальних. Специфіка 

уроку української літератури в класах 

гуманітарного профілю. Курси за вибором та 

факультативи як компоненти профілізації шкільної 

12 2 4 2  8 



літературної освіти. Значення позакласної та 

позашкільної роботи для становлення профільної 

освіти. 

Усього: 30 4 6 2  18 

Кредит 6. Інтерактивні форми навчання літератури 

Тема 13. Сучасні тенденції розвитку методики 

навчання літератури. Особистісно зорієнтоване 

навчання на принципах демократизації та 

гуманітаризації, на засадах «партнерської» 

взаємодії вчителя з учнями; демократизація та 

гуманітаризація шкільної справи. 

6 2 2   2 

Тема 14. Інтерактивне навчання літератури. 

Комп’ютерні технології в літературній освіті. 

Розвиток навчальних досягнень учнів та їх творчих 

здібностей. Інноваційна діагностика успішності. 

14 2 2   10 

Тема 15. Науково-методична робота вчителя 

літератури. Зміст і форми методичної роботи в 

школі. Специфіка роботи методичного об’єднання 

вчителів української мови і літератури. Функції 

шкільного кабінету літератури. Методичне 

забезпечення фахової діяльності вчителя 

літератури. Напрями післядипломної педагогічної 

освіти. 

10 2 4 2  2 

Усього: 30 6 8 2  14 

Усього годин: 
180 30 48 12  90 

5.1. Теми лекційних занять (мова) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість год. 

Кредит 1. Форми роботи у школі. Теорія та практика сучасного уроку. Позакласна робота з 

української мови 

1. Тема 1. Основні завдання сучасного уроку української мови. Нестандартні 

уроки мови та методика їх проведення. 

2 

2. Тема 2. Місце і роль позакласної роботи у процесі навчання рідної мови. 2 

Кредит 2.Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання фонетики, графіки, 

орфоепії. Особливості вивчення лексики та фразеології 

3. Тема 3 Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії..  2 

4. Тема 4. Особливості вивчення лексики та фразеології. 2 

Кредит 3 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання граматики 

5. Тема 5. Загальні питання вивчення граматики. Значення і завдання вивчення 

будови слова. Значення, завдання і принципи вивчення словотвору в школі. 

2 

6. Тема 6. Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови в 

шкільному курсі. 

4 

7. Тема 7. Значення вивчення синтаксису. 4 

Кредит 4 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання орфографії та 

пунктуації 

8. Тема 8. Методика орфографії та пунктуації. 2 

Кредит 5. Методика розвитку мовлення. Методика роботи над переказами та творами 

9. Тема 9. Наукові засади методики розвитку мовлення. Зв’язне мовлення як 

методичне поняття. Значення і завдання роботи з розвитку мовлення. Уміння 

та навички усного та писемного мовлення. Поняття про види мовленнєвої 

діяльності. Наукова роботи з текстом. Методичне поняття тексту. Категорії 

2 



текстів. Класифікація текстів. 

10. Тема 10. Методика роботи над переказами. Види переказів. Місце переказів 

у системі зв’язного мовлення. Методика проведення переказу (підготовча 

робота, складання плану, мовний аналіз, редагування). Норми оцінювання 

переказів. 

2 

11. Тема 11. Методика написання творів. Місце творів у системі роботи з 

розвитку зв’язного мовлення. Класифікація творів. Методика проведення 

різних видів творів. Методика перевірки й оцінювання творів. 

2 

Кредит 6. Методика роботи зі стилістики 

12. Тема 12. Методика роботи зі стилістики 4 

Усього: 30 

5.2. Теми лекційних занять (література) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми і методи навчання літератури 

1. Тема 1. Типологія уроків літератури. 2 

2.  Тема 2. Методи навчання на уроках літератури 2 

Кредит 2. Специфіка вивчення художньої літератури 

3. Тема 3. Вивчення епічного художнього твору. 2 

4. Тема 4. Особливості вивчення ліричних та ліро-епічних творів. 2 

5. Тема 5. Особливості вивчення творів різного літературного роду. 2 

Кредит 3. Класифікації уроків у базовій і старшій школі 

6. Тема 6. Уроки про позакласне читання та літературу рідного краю. 2 

7. Тема 7. Розвиток мовлення учнів на уроках літератури. 2 

8. Тема 8. Вивчення літературної історії, теорії й критики в школі. 2 

Кредит 4. Інновації у методиці навчання літератури 

9. Тема 9. Інтегровані уроки літератури. Нетрадиційні форми уроків літератури. 2 

10. Тема 10. Міжпредметні зв’язки й наочність у шкільному курсі української 

літератури.  

2 

Кредит 5. Виховна функція уроків літератури 

11. Тема 11. Виховання засобами літератури. Позакласна робота з літератури. 2 

12. Тема 12. Поглиблене вивчення літератури. 2 

Кредит 6. Інтерактивні форми навчання літератури 

13.  Тема 13. Сучасні тенденції розвитку методики навчання літератури. 2 

14.  Тема 14. Інтерактивне навчання літератури. Комп’ютерні технології в 

літературній освіті. 

2 

15. Тема 15. Науково-методична робота вчителя літератури. 2 

Усього: 30 

6.1.  Теми практичних занять (мова) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми роботи у школі. Теорія та практика сучасного уроку. Позакласна робота з 

української мови 

1. Тема 1. Основні завдання сучасного уроку української мови. Нестандартні 

уроки мови та методика їх проведення. 

4 

2. Тема 2. Місце і роль позакласної роботи у процесі навчання рідної мови. 2 

Кредит 2.Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання фонетики, графіки, 

орфоепії. Особливості вивчення лексики та фразеології 

3. Тема 3 Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії. 4 

4. Тема 4. Особливості вивчення лексики та фразеології. 4 

Кредит 3 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання граматики 



5. Тема 5. Загальні питання вивчення граматики. Значення і завдання вивчення 

будови слова. Значення, завдання і принципи вивчення словотвору в школі. 

2 

6. Тема 6. Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови в 

шкільному курсі. 

4 

7. Тема 7. Значення вивчення синтаксису. 4 

Кредит 4 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання орфографії та 

пунктуації 

8. Тема 8. Методика орфографії та пунктуації. 6 

Кредит 5. Методика розвитку мовлення. Методика роботи над переказами та творами 

9. Тема 9. Наукові засади методики розвитку мовлення. Зв’язне мовлення як 

методичне поняття. Значення і завдання роботи з розвитку мовлення. Уміння 

та навички усного та писемного мовлення. Поняття про види мовленнєвої 

діяльності. Наукова роботи з текстом. Методичне поняття тексту. Категорії 

текстів. Класифікація текстів. 

2 

10. Тема 10. Методика роботи над переказами. Види переказів. Місце переказів у 

системі зв’язного мовлення. Методика проведення переказу (підготовча 

робота, складання плану, мовний аналіз, редагування). Норми оцінювання 

переказів. 

6 

11. Тема 11. Методика написання творів. Місце творів у системі роботи з 

розвитку зв’язного мовлення. Класифікація творів. Методика проведення 

різних видів творів. Методика перевірки й оцінювання творів. 

6 

Кредит 6. Методика роботи зі стилістики 

12. Тема 12. Методика роботи зі стилістики 4 

Усього: 48 

6.2. Теми практичних занять (література) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми і методи навчання літератури 

1. Тема 1. Типологія уроків літератури.  4 

2. Тема 2. Методи навчання на уроках літератури. 2 

Кредит 2. Специфіка вивчення художньої літератури 

3. Тема 3. Вивчення епічного художнього твору.  6 

4. Тема 4. Особливості вивчення ліричних та ліро-епічних творів. 4 

5. Тема 5. Особливості вивчення творів різного літературного роду. 2 

Кредит 3. Класифікації уроків у базовій і старшій школі 

6. Тема 6. Уроки про позакласне читання та літературу рідного краю.  4 

7. Тема 7. Розвиток мовлення учнів на уроках літератури. 2 

8. Тема 8. Вивчення літературної історії, теорії й критики в школі. 2 

Кредит 4. Інновації у методиці навчання літератури 

9. Тема 9. Інтегровані уроки літератури. Нетрадиційні форми уроків літератури. 6 

10. Тема 10. Міжпредметні зв’язки й наочність у шкільному курсі української 

літератури.  

2 

Кредит 5. Виховна функція уроків літератури 

11. Тема 11. Виховання засобами літератури. Позакласна робота з літератури.  2 

12. Тема 12. Поглиблене вивчення літератури.  4 

Кредит 6. Інтерактивні форми навчання літератури 

13. Тема 13. Сучасні тенденції розвитку методики навчання літератури. 2 

14. Тема 14. Інтерактивне навчання літератури. Комп’ютерні технології в 

літературній освіті. 

2 

15. Тема 15. Науково-методична робота вчителя літератури. 4 

Усього: 48 

 



7.1. Теми лабораторних занять (мова) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми роботи у школі. Теорія та практика сучасного уроку. Позакласна робота з 

української мови 

1. Тема 2. Місце і роль позакласної роботи у процесі навчання рідної мови. 4 

Кредит 4 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання орфографії та 

пунктуації 

2. Тема 8. Методика орфографії та пунктуації. 2 

Кредит 5. Методика розвитку мовлення. Методика роботи над переказами та творами 

3. Тема 10. Методика роботи над переказами. Види переказів. Місце переказів у 

системі зв’язного мовлення. Методика проведення переказу (підготовча 

робота, складання плану, мовний аналіз, редагування). Норми оцінювання 

переказів. 

2 

4. Тема 11. Методика написання творів. Місце творів у системі роботи з 

розвитку зв’язного мовлення. Класифікація творів. Методика проведення 

різних видів творів. Методика перевірки й оцінювання творів. 

2 

Кредит 6. Методика роботи зі стилістики 

5. Тема 12. Методика роботи зі стилістики 2 

Усього: 12 

7.2. Теми лабораторних занять (література) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми і методи навчання літератури 

1. Тема 1. Типологія уроків літератури. 2 

Кредит 2. Специфіка вивчення художньої літератури. 

2. Тема 3. Вивчення епічного художнього твору. 2 

Кредит 3. Класифікації уроків у базовій і старшій школі. 

3. Тема 7. Розвиток мовлення учнів на уроках літератури. 2 

Кредит 4. Інновації у методиці навчання літератури 

4. Тема 9. Інтегровані уроки літератури. Нетрадиційні форми уроків літератури. 2 

Кредит 5. Виховна функція уроків літератури 

5. Тема 12. Поглиблене вивчення літератури.  2 

Кредит 6. Інтерактивні форми навчання літератури 

6. Тема 15. Науково-методична робота вчителя літератури..  2 

Усього: 12 

8.1. Самостійна робота (мова) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми роботи у школі. Теорія та практика сучасного уроку. Позакласна робота з 

української мови 

1. Тема 1. Порівняльний аспект класифікації уроків у педагогіці й 

лінгводидактиці. Види нестандартних уроків (аналіз періодичних видань). Аналіз 

статті, в якій описано методику проведення нестандартного уроку з української мови. 

Список літератури до теми «Нестандартні уроки з української мови». Виготовлення 

наочності до конспекту нестандартного уроку з української мови. 

9 

2. Тема 2. Укласти бібліографію до теми «Види позакласної роботи з мови». 

Розробити засідання мовного гуртка з української мови. Укласти макет газети 

до Тижня української мови. Розробити позакласний захід з української мови та 

виготовити супровідну наочність. Розробити план роботи мовного гуртка; 

7 



макет стінгазети  

Кредит 2.Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання фонетики, графіки, 

орфоепії. Особливості вивчення лексики та фразеології 

3. Тема 3. Підготувати схему «Лінгвістичні основи вивчення фонетики». Дібрати 

статті з періодичних видань, у яких запропоновано систему вправ із вивчення 

фонетики. Укладання термінологічного словника (порівняльний). 

6 

4. Тема 4. Підготувати схему «Лінгвістичні основи вивчення лексики та 

фразеології». Дібрати статті з періодичних видань, у яких запропоновано 

систему вправ із вивчення лексики. Укладання термінологічного словника 

(порівняльний). Підготувати повідомлення з теми «Слово-символ «їжа» 

(«харч») (одяг, калина, вишиванка, хата, Україна, хліб (коровай) та ін..) у 

традиціях українців», виступ супроводжуйте складеною хмарою слів. Описати 

приготування страви (на вибір) з використанням лише дієслів. СРС – 

Підготувати відеосюжет «СловоОпис». 

12 

Кредит 3 Особливості засвоєння лінгвістичної теорії. Методика навчання граматики 

5. Тема 5. Укласти список літератури до теми. Підготувати схему «Лінгвістичні 

основи навчання граматики». 

2 

6 Тема 6-7. Проаналізувати текст за віднесенням слів до частин мови: за 

загальним значенням (частиномовним), морфологічними ознаками й 

морфемною будовою, за синтаксичною роллю в реченні (текст на вибір). 

Скласти діаграму, на якій продемонструйте частотність вживання частин 

мови. Зробіть висновки. Підготувати схему «Будова слова, словотвір». 

Укладання термінологічного словника. З’ясувати особливості вивчення 

морфології в школі, уклавши тези до монографій: М. Плющ. Словотворення та 

вивчення його в школі. К.: Рад. школа. 1985. 127; Омельчук С. Навчання 

морфології української мови на засадах дослідницького підходу: теорія і 

практика: монографія. К.: Генеза, 2014. 368 с. Підготувати листівку 

«СловоНорма». 

8 

Кредит 4. Методика навчання орфографії та пунктуації 

7. Тема 8. Дібрати різні види диктантів. Зробити повний орфографічний та 

пунктуаційний аналіз одного на вибір. 

20 

Кредит 5. Методика розвитку мовлення. Наукова роботи з текстом 

8. Тема 9. Проаналізувати погляди науковців на поняття «текст» у лінгвістиці та 

лінгводидактиці. Повідомлення «Мовленнєва діяльність як психолінгвістичне 

поняття. Підготувати пам’ятку «План роботи з текстом на уроці української 

мови.  

2 

9. Тема 10. Проаналізувати види переказів передбачених шкільною програмою. 

Наскільки повно, на Вашу думку, діюча програма відображає роботу над 

переказом? Свою думку обґрунтуйте. Охарактеризувати особливості 

перевірки, оцінювання переказів та аналізу помилок. 

2 

10. Тема 11. Проаналізувати види творів, передбачених шкільною програмою. 

Наскільки повно, на Вашу думку, діюча програма відображає роботу над 

переказом? Свою думку обґрунтуйте. Охарактеризувати особливості 

перевірки, оцінювання творів та аналізу помилок. 

2 

Кредит 6. Методика роботи зі стилістики 

11. Тема 12. Підібрати вправи й довести ефективність використання специфічних 

стилістичних прийомів (за М. Пентилюк). 

20 

Усього: 90 

 

  



8.2. Самостійна робота (література) 

№ 

п/п 

Назва теми Кіль- 

кість 

год. 

Кредит 1. Форми і методи навчання літератури 

1. Тема 1. Розробити власну методично обґрунтовану типологію уроків 

літератури, довівши її доцільність. Змоделювати конспект уроку засвоєння 

нових знань із української літератури в основній або старшій школі. Виконати 

навчальний проєкт «Використання технології веб-квесту на уроках української 

літератури». 

8 

2.  Тема 2. Розробити фрагменти навчальних ситуацій на уроках літератури з 

метою демонстрації провідних методів і прийомів вивчення художнього твору. 

Виконати мультимедійний проєкт «Особливості використання буктрейлерів на 

уроках української літератури». 

10 

Кредит 2. Специфіка вивчення художньої літератури 

3. Тема 3. Розробити завдання для визначення літературного розвитку учнів. 

Змоделювати конспекти уроків вивчення біографії письменника в основній та 

старшій школі. Спроєктувати навчальні моделі уроків подієвого, пообразного 

та проблемно-тематичного аналізу художнього твору.  

4 

4. Тема 4. Виконати навчальний проєкт «Особливості впровадження 

мультимедійних технологій під час шкільного аналізу художнього твору». 

4 

5. Тема 5. Розробити навчальні моделі уроків вивчення епічного, ліричного, 

драматичного та ліро-епічного творів в основній та старшій школі. Виконати 

навчальний проєкт «Особливості реалізації компетентнісного підходу під час 

шкільного аналізу творів різного літературного роду». 

2 

Кредит 3. Класифікації уроків у базовій і старшій школі 

6. Тема 6. Розробити календарно-тематичне планування уроків ПЧ та ЛРК на 

навчальний рік в основній та старшій школі. Створити проєкти читацьких 

щоденників для учнів різних періодів вікового розвитку. Спроєктувати 

навчальні моделі уроків ПЧ, ураховуючи рівні літературного розвитку учнів. 
Скласти темарій учнівських досліджень із літературного краєзнавства, 

супроводивши кожну тему методичними рекомендаціями. 

4 

7. Тема 7. Розробити календарно-тематичне планування уроків РМ на 

навчальний рік в основній та старшій школі. За шкільною програмою з 

української літератури для основної школи укласти темарій переказів, 

використавши різноманітні їх типи. Запропонувати типи й теми творів до двох 

монографічних тем, що вивчаються у старших класах. Схарактеризувати 

взірцевий учнівський твір, визначивши його найважливіші особливості. 

Розробити навчальні моделі уроку підготовки учнів до написання твору та 

уроку аналізу творчої роботи з літератури. 

4 

8. Тема 8. Змоделювати фрагменти методичних моделей уроків, які 

презентували б систему завдань щодо вивчення елементів теорії літератури 

учнями основної та старшої школи. Розробити систему запитань для 

евристичної бесіди, мета якої – визначити риси індивідуального стилю поета. 

Змоделювати фрагмент уроку української літератури, продемонструвавши 

зіставлення індивідуальних стилів двох письменників. Дібрати матеріал для 

літературної гри «Впізнай автора за стилем». 

6 

Кредит 4. Інновації у методиці навчання літератури 

9. Тема 9. Інтегровані уроки літератури. Нетрадиційні форми уроків літератури.  10 

10. Тема 10. Розробити комплекти наочних матеріалів (ілюстрації, таблиці, 

картки, слайд-шоу тощо) до вивчення літературної теми в основній та старшій 

школі. Сфантазувати літературний урок просто неба, пояснивши якої 

підготовчої роботи він потребує. Дібрати текстове оформлення кабінету 

літератури – систем тих письменницьких висловлювань, які, на ваш погляд, 

6 



учням корисно назавжди запам’ятати. Виконати мультимедійний проєкт 

«Особливості використання мультимедійних програмних засобів на уроках 

української літератури». 

Кредит 5. Виховна функція уроків літератури 

11. Тема 11. Спроєктувати план роботи літературного гуртка на півріччя 

навчального року. Спланувати індивідуальну роботу з учнем підліткового 

віку, якого треба підготувати до участі у філологічній олімпіаді. Розробити 

проєкт літературного клубу для старшокласників: придумати назву, визначити 

мету й завдання, спланувати річну діяльність, змоделювати одну з клубних 

зустрічей. 

10 

12. Тема 12. Розробити систему літературних завдань до вивчення програмної 

теми, враховуючи специфіку навчання літератури у класах гуманітарного 

профілю. Спроєктувати модель уроку в класі з поглибленим вивченням 

літератури. Змоделювати конспект факультативного заняття з літератури, 

тематику якого пов’язати з відповідними розділами чинної програми з 

української літератури, реалізуючи ідеї інформатизації літературної освіти. 

8 

Кредит 6. Інтерактивні форми навчання літератури 

13.  Тема 13. Підготувати мультимедійну презентацію на тему: «Становлення 

системи підготовки вчителя української мови і літератури в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського». Виконати навчальний проєкт «Здобутки методики 

навчання української літератури на сучасному етапі». 

2 

14.  Тема 14. Комп’ютерні технології в літературній освіті. Підготувати реферат: 

Інтерсуб’єктне навчання літератури або доповідь: Вивчення літературного 

твору у контексті кіномистецтва. 

10 

15. Тема 15. Розробити план засідання методичного об’єднання вчителів 

української мови і літератури за самостійно обраною проблематикою. 

Змоделювати план самоосвіти вчителя української літератури протягом 

навчального року. Підготувати стислий огляд кількох методичних посібників 

для вчителя літератури на прикладі 3–4-х джерел.  

2 

Усього: 90 

 

9.1. Індивідуальні завдання (мова) 

Укладання компаративного словника лінгвістичних термінів; здійснення проєктної діяльності. 

 

9.2. Індивідуальні завдання (література) 

Підготовка проєктів на тему компетентнісного навчання літератури. 

Основне завдання цього виду роботи – сформувати в студентів концептуальне бачення 

проблеми компетентнісного навчання літератури та шляхів його реалізації в теорії та практиці 

методичної роботи вчителя-філолога. 

 

10. Форми роботи та критерії оцінювання  
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

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 

 



Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, 

лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту 

рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово 

представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік, екзамен) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно за умови, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним 

нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена 

термінологією з курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; відповідає мовним 

нормам. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного 

опрацювання, наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу. У ході відповіді 

наявні незначні мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється добре, відповідь змістовна, однак неповна, репліки недостатньо 

вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної лексики; 

порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага невербальній 

комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи.. 

Студенту виставляється достатньо, якщо відповідь змістовна, однак неповна, репліки 

недостатньо вдалі, оскільки не враховують належним чином використання термінологічної 

лексики; порушується послідовність і логічність викладу думок; надається перевага 

невербальній комунікації; трапляються суттєві мовленнєві огріхи. 

Студенту виставляється задовільно, якщо він бере участь в обговоренні теоретичних 

питань практичного заняття, проте, відповіді є недостатніми за обсягом (до 5-6 реплік), 

елементарними за змістом, зі значною кількістю помилок різного роду. 

Кількість балів повинна складати від 600 до 1200 балів (за 12 кредитів), тобто сума балів 

за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти 6 крд. (мова) 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти 6 крд. (література) 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопи-
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11. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема 

есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

12.1. Методи навчання (мова) 

Усний виклад матеріалу, проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами, вправи, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним 

матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; інтерактивний імітаційний метод; 

специфічні прийоми: фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний розбори).  

12.2. Методи навчання (література) 

Репродуктивний метод (конспектування монографій, методичних посібників, статей у 

фахових виданнях), частково-пошуковий метод (проблемні лекції, розв’язання проблемних 

завдань), метод вправ (проєктування літературних завдань, моделювання навчальних ситуацій, 

створення конспектів занять із літературознавчих дисциплін та ін.), дослідницький метод 

(аналіз аспектних методичних проблем та фрагментів занять і виховних заходів); інтерактивні 

імітаційні методи (рольові ігри, ситуативні завдання з використанням ІКТ) та ін.  

 

13.1. Рекомендована література (мова) 

Базова 

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

2. Державна програма «Вчитель». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 

379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

3. Державний стандарт вищої освіти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

4. Дороз В. Д. Методика викладання української мови у вищій школі: навч. пос. К.: Центр 

учбової літератури, 2008. 176 с. 

5. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення викладання, оцінювання / 

наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с. 

6. Закон України «Про вищу освіту» URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/1556-18 (дата звернення: 22.06.2018). 

7. Закон України «Про освіту» URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 

show/1060-12 (дата звернення: 22.06.2018). 

8. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназіях: навч. посіб. для 

студентів вищих закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. 272 с. 

9. Кучерук О. Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики. Українська 

мова і література в школі. 013. № 6. С. 20-24. 

10. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / кол. авторів за ред. 

М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2004. 400 с. 

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

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 22.06.2018). 

12. Рускуліс Л. Методика навчання української мови у схемах, таблицях, коментарях: навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 112 с. 

13. Рускуліс Л. Методика навчання української мови у схемах, таблицях, рисунках та 

коментарях: навч. посіб. Миколаїв – Одеса: Видавництво ТОВ Лерадрук, 2022. 202с.Словник-

довідник з української лінгводидакти: навч. посіб. / кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. К.: 

Ленвіт, 2015. 320 с.  

Допоміжна 

1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики української мови в гімназії: 

монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2008. 338 с. 

2. Біляєв О., Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція навчання державної мови в школах 

України. Дивослово. 1996. № 1. С. 16-21. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013


3. Біляєв О.М. Сучасний урок української мови. К.: Рад. шк., 1981. 176 с. 

4. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших класах 

природничо-математичного профілю: монографія. Луганськ: Альма-матер, 2004. 362 с. 

5. Державна програма «Вчитель». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

7. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: навч. пос. 

К.: Центр учбової літератури, 2008. 386 с. 

8. Дубравська Д. М. Основи психології: навч. посібник. Львів: Світ, 2001. 280 с. 

9. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / 

наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с. 

10. Захлюпана Н. М., Кочан І. М. Словник-довідник з методики викладання української 

мови. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. 250 с. 

11. Караман С. О. Методика навчання української мови в гімназіях: навч. посіб. для студ. 

вищ. закл. освіти. К.: Ленвіт, 2000. 272 с. 

12. Концепція мовної освіти (12-річна школа). URL: http://osvita.ua/ 

legislation/Ser_osv/2712/ (дата звернення: 22.06.2018). 

13. Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку української мови в середній 

школі: монографія. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. 410 с. 

14. Кучеренко І. А., Мамчур Л. І. Українська мова: шляхи розвитку професійної 

мовнокомунікативної компетентності: навч. посіб. для студ. Умань: Софія, 2010. 139 с.  

15. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної 

компетентності учнів основної школи: монографія. Умань: Видавець «Сочінський», 2012. 449 с. 

16. Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі: навч. посіб. для студентів-філологів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 

607 с. 

17. Нікітіна А. В. Українська лінгвометодика для магістрантів: навч.-метод. посіб. 

Старобільськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. 375 с. 

18. Омельчук С. Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу: 

теорія і практика: монографія. К.: Генеза, 2014. 368 с. 

19. Остапенко Н. Технологія сучасного уроку української мови: навч. посіб. / 

Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. КЦ «Академія», 2001. 248 с. 

20. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. Концептуальні засади комунікативної методики 

навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2006. № 1. С. 15–20. 

21. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. Концепція когнітивної методики навчання 

української мови. Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9. 

22. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: 

монографія. Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2005. 404 с. 

23. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовно-комунікативної 

компетенції студентів філологічних факультетів: монографія. Черкаси, 2006. 371 с. 

 

13.2. Рекомендована література (література)  

Базова 

1. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

2. Державна програма «Вчитель». URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 

379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

3. Державний стандарт вищої освіти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/379-2002-%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

4. Закон України «Про вищу освіту» URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ 

show/1556-18 (дата звернення: 22.06.2018). 

5. Закон України «Про освіту» URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ 

show/1060-12 (дата звернення: 22.06.2018). 
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6. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 22.06.2018). 

7. Бондаренко Ю. І. Загальна модель шкільного навчання української літератури: 

монографія. Ніжин: НДУ імені М. В. Гоголя, 2017. 398 с. 

8. Градовський А. В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: 

методологія та методика: монографія. Черкаси: Брама, 2003.  292 с. 

9. Жила С. О. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із 

різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія. 

Чернігів: Деснянська правда, 2004. 360 с. 

10. Концепція профільного навчання в старшій школі. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1456729-13 (дата звернення: 15.05.2019). 
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