




Анотація 

У робочій програмі навчальної дисципліни «Методика навчання фахових дисциплін у  

закладах передвищої та вищої освіти (література)» передбачено вивчення студентами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти філософсько-педагогічних проблем фахової 

підготовки майбутнього викладача / вчителя української літератури. У процесі викладання 

дисципліни висвітлюються концептуальні засади підготовки студентів-філологів до 

професійної діяльності у контексті нової парадигми педагогічної освіти, положення 

державних документів про освіту та навчання літератури, розкриваються зміст і структура 

підготовки фахівців у ЗВО, умови формування технологічної свідомості педагогічних та 

науково-педагогічних кадрів, форми і методи навчальних занять у закладах вищої та 

загальної середньої освіти. Особлива увага звертається на вивчення літературного твору, 

явищ та закономірностей літературного процесу, роботу в умовах дистанційного навчання, 

особливості оцінювання навчальних досягнень студентів та школярів.  

Ключові слова: фахова підготовка, технологічна свідомість, нова парадигма освіти, 

дистанційне навчання, зміст і структура фахової підготовки, проблеми фахової підготовки. 

 

Summary 

The study of philosophical and pedagogical problems of professional training of future 

instructor / teacher of the Ukrainian literature by students of the second (master's) level of higher 

education was provided in the working program of the discipline «Methods of teaching professional 

disciplines in higher and special educational institutions (literature)». In the process of teaching the 

discipline the conceptual principles of training students of philology for professional activities in 

the context of a new paradigm of pedagogical education, the positions of state documents on 

education and teaching literature are highlighted, the content and structure of training specialists in 

higher education institutes, conditions for the formation of technological consciousness of 

pedagogical and scientificpedagogical staff, forms and methods of educational classes in institutions 

of higher and general secondary education are revealed. Particular attention is paid to the processing 

methods of literary works, phenomena and patterns of the literary process, work in the conditions of 

distance learning, features and means of the assessment of academic achievement of students and 

schoolchildren.  

Key words: professional training, technological consciousness, new paradigm of education, 

distance learning, content and structure of professional training, problems of professional training, 

diagnostics of educational achievements. 

 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 01 Освіта / 

Педагогіка 

 

 

Нормативна 

 

Загальна кількість годин – 

120 

Спеціальність  

014 Середня освіта 

(Українська мова і 

література)  

Рік підготовки: 

1 

Семестр 
014.01 Середня освіта 

(Українська мова і 

література) 

 

1  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійної роботи студента 

– 4 Ступінь 

магістра 

18  

Практичні 

40  

Лабораторні 

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

rse/index.php?categoryid=418 

8  

Самостійна робота 

54  

Вид контролю: іспит 

 

Мова навчання – українська  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 66 год. – аудиторні заняття, 54 год. – 

самостійна робота (55 % / 45 %).  



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: сформувати загальні та фахові компетентності, необхідні для здійснення 

професійної діяльності у закладах вищої освіти.  

Завдання курсу: засвоїти знання про основні тенденції розвитку літературної освіти та 

особливості вивчення фахових дисциплін; удосконалити вміння роботи з нормативними 

документами, що забезпечують викладання літературознавчих і методичних дисциплін у 

ЗВО; визначити зміст і специфіку основних структурних компонентів методичної підготовки 

студента-філолога; розвивати вміння творчо аналізувати наукову і науково-методичну 

літературу, формувати власну методичну концепцію компетентнісної літературної освіти; 

виробити здатність до креативної фахової діяльності, прийняття нестандартних рішень і 

застосування інноваційних форм педагогічної діяльності для підвищення навчальних 

досягнень студентів та школярів; формувати ставлення до педагогічної роботи як процесу 

партнерської взаємодії його суб’єктів на засадах особистісно орієнтованого і 

компетентнісного навчання, вміння оцінювати навчальні здобутки студентів і школярів.  

Передумови для вивчення дисципліни: засвоєння методики навчання української 

літератури, а також – історії й теорії української літератури та історії літературної критики, 

педагогіки та психології, філософії, основ наукових досліджень (на першому 

(бакалаврському) рівні). Зв’язок курсу «Методики навчання фахових дисциплін у закладах 

вищої освіти (література)» з теоретичними та спеціальними теоретичними курсами 

фундаментального і професійного циклу – філософією, педагогікою та психологією, 

методикою навчання української мови і літератури, методикою навчання фахових дисциплін 

у вищих та спеціальних навчальних закладах (мова), застосуванням ІКТ у навчанні 

літератури тощо.  

Навчальна дисципліна складається із 4-х кредитів 

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

Уміння оперувати сучасним категоріально-термінологічним апаратом мовознавства і  

літературознавства; знання найважливіших філологічних вітчизняних і зарубіжних наукових 

шкіл.  

ПРН 3. Знання фундаментальних дисциплін (методики навчання фахових дисциплін, 

теорії мови та літератури, лінгвофілософії) на діахронно-синхронному рівні як теоретичної 

бази дослідницької і прикладної діяльності в галузі мовознавства й літературознавства. 

ПРН 6. Здатність до  пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного 

педагогічного досвіду тощо. Вивчення інформаційних технологій та методики їх 

застосування в навчанні й науковій діяльності фахівця; закладання основ неперервного 

підвищення рівня ІКТ-готовності студентів та її постійного оновлення у професійній 

діяльності. 

ПРН 7. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ПРН 8. Володіння різноплановими методами й способами перевірки знань із 

української мови і літератури. 

ПРН 9. Здатність до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу  наукової 

інформації, отриманої з різних джерел. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент засвоює такі 

компетентності:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК 1. Знання загальних питань із філософії науки, методології наукових досліджень та 

організації науки в Україні. 

ЗК 3. Знання наукових основ методики навчання фахових дисциплін у вищих та спеціальних 

навчальних закладах. 



ІІ. Фахові: 

ФК 1. Набуття міцних знань із професійних дисциплін. 

ФК 3. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час організації 

навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти і ЗВО, зокрема для  мотивації, 

оптимізації, інтенсифікації навчальної діяльності та контролю навченості, розв’язання 

завдань підготовки звітів, підвищення кваліфікації й залучення до навчального процесу всіх 

зацікавлених осіб. 

ФК 4. Здатність розрізняти основні компоненти змісту літературознавчої та методичної 

підготовки студентів-філологів до майбутньої професійної діяльності, усвідомлювати 

структурні зв’язки між ними та практикувати форми і методи їх викладання у закладах вищої 

освіти й загальної середньої освіти; 

ФК 7. Здатність до програмування, організації та поетапного проведення теоретичних 

досліджень,  виконання експериментальної роботи й висвітлення здобутих наукових 

результатів у фахових виданнях різної категорії та на відповідних наукових заходах 

ФК 8. Володіння методикою виховання в учнів загальноосвітніх закладів нового типу та 

студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації спроможності формувати 

мотиваційно-ціннісні орієнтації особистості засобами художнього слова; здатність 

використовувати досягнення сучасної науки в галузі теорії та історії української мови й 

літератури, іноземної мов, історії в загальноосвітніх навчальних закладах, виробничій 

практиці, під час проведення прес-конференцій тощо.  

ФК 11. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 13. Здатність аналізувати загальну парадигму організації і змісту наукового й 

позанаукового знання; аналізувати світоглядні цінності, що закладаються в процесі 

навчально-виховної діяльності. 

ФК 14. Володіння концепціями гуманітарних і суспільних наук, використання їх положень у 

різних сферах викладацької та науково-дослідницької діяльності. 

ФК 15. Володіння методикою навчання фахових дисциплін в закладах нового типу та 

закладах вищої освіти І-ІV рівнів акредитації. 

ФК 17. Здатність самостійно проводити науково-дослідницьку роботу. 

ФК 18. Здатність застосовувати інноваційні технології в процесі навчання української мови 

та літератури. 

Комунікація  

ФК 19. Володіння українською мовою на високому рівні й здатність оперувати мовними 

засобами на повний спектр соціокультурних явищ. 

ФК 20. Володіння методологічними прийомами комунікативної поведінки в різних 

культурних контекстах. 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Концепція фахової підготовки у ЗВО 

Тема 1. Концептуальні ідеї фахової підготовки викладача: нова парадигма. 

Тема 2. Фахові основи навчання літератури у ЗВО.  

Тема 3. Основні напрями реформування української вищої школи. 

Кредит 2. Процес фахової підготовки у ЗВО 

Тема 4. Організація навчального процесу у ЗВО. 

Тема 5. Методика проведення занять у закладах передвищої та вищої освіти.  

Кредит 3. Інноваційні форми навчання літератури у ЗВО 

Тема 6. Інновації у формуванні літературознавчої компетентності майбутніх вчителів. 

Тема 7. Моделювання навчальних занять у ЗВО. 

Кредит 4. Інтерактивні технології навчання літератури у ЗВО 

Тема 8.  Інтерактивні методи навчання у ЗВО. 

Тема 9. Синектика як модель навчання та навчальні ігри.  



 

4. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

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. Концепція фахової підготовки у ЗВО 

Тема 1. Концептуальні ідеї фахової 

підготовки викладача: нова парадигма. 

16 2 4 2  8 

Тема 2. Фахові основи навчання літератури. 7 1 2   4 

Тема 3. Основні напрями реформування 

української вищої школи. 

7 1 2   4 

Усього: 30 4 8 2  16 

Кредит 2. Процес фахової підготовки у ЗВО 

Тема 4. Організація навчального процесу у 

ЗВО. 

10 2 2   6 

Тема 5. Методика проведення занять у 

закладах передвищої та вищої освіти.  

20 2 6 2  10 

Усього: 30 4 8 2  16 

Кредит 3. Інноваційні форми навчання літератури у ЗВО 

Тема 6. Інновації у формуванні 

літературознавчої компетентності майбутніх 

вчителів. 

10 2 4   4 

Тема 7. Моделювання навчальних занять у 

ЗВО. 

20 4 6 2  8 

Усього: 30 6 10 2  12 

Кредит 3. Інтерактивні технології навчання літератури у ЗВО 

Тема 8. Інтерактивні методи навчання у ЗВО. 16 2 8   6 

Тема 9. Навчальна синектика у ЗВО. 

Синектика як модель навчання та навчальні 

ігри.  

14 2 6 2  4 

Усього: 30 4 14 2  10 

Усього: 120 18 40 8  54 

 

5. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Концепція фахової підготовки у ЗВО 

1 Тема 1. Концептуальні ідеї фахової підготовки викладача: нова 

парадигма. 

2 

2 Тема 2. Фахові основи навчання літератури. 1 

3 Тема 3. Основні напрями реформування української вищої школи. 1 

Кредит 2. Процес фахової підготовки у ЗВО 

4 Тема 4. Організація навчального процесу у ЗВО. 2 

5 Тема 5. Методика проведення занять у закладах передвищої та вищої 

освіти. 

2 

Кредит 3. Інноваційні форми навчання літератури у ЗВО 

6 Тема 6. Інновації у формуванні літературознавчої компетентності 

майбутніх вчителів. 

2 



7 Тема 7. Моделювання навчальних занять у ЗВО. Педагогічні технології 

навчання літератури. 

4 

Кредит 4. Інтерактивні технології навчання літератури у ЗВО 

8 Тема 8. Інтерактивні методи навчання у ЗВО. 2 

9 Тема 9. Синектика як модель навчання. 2 

Усього: 18 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Концепція фахової підготовки у ЗВО 

1 Тема 1. Концептуальні ідеї фахової підготовки викладача: нова 

парадигма. 

4 

2 Тема 2. Фахові основи навчання літератури. 4 

3 Тема 3. Основні напрями реформування української вищої школи. 2 

Кредит 2. Процес фахової підготовки у ЗВО 

4 Тема 4. Організація навчального процесу у ЗВО.  2 

5 Тема 5. Методика проведення занять у закладах передвищої та вищої 

освіти. Педагогічні технології навчання літератури. 

6 

Кредит 3. Інноваційні форми навчання літератури у ЗВО 

6 Тема 6. Інноваційні моделі практичних занять у ЗВО. Форми 

міжособистісної взаємодії студентів. 

4 

7 Тема 7. Моделювання навчальних занять у ЗВО. Модель лекційного 

заняття у ЗВО. Модель практичного заняття у ЗВО. Модель 

семінарського заняття у ЗВО. 

6 

Кредит 4. Інтерактивні технології навчання літератури у ЗВО 

8 Тема 8. Методи обміну словесною інформацією. Методи організації 

практичних дій студентів.  Методи розвитку критичного мислення 

студентів.  

8 

9 Тема 9. Модель навчальної роботи за синектикою. Навчальні ігри як 

педагогічна технологія у ЗВО.  

6 

Усього: 40 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Концепція фахової підготовки у ЗВО 

1 Тема 1. «Професія» студента з погляду педагогічної філософії: есе. 2 

Кредит 2. Процес фахової підготовки у ЗВО 

3 Тема 3. Організація навчального процесу у ЗВО: схема-презентація 2 

Кредит 3. Інноваційні форми навчання літератури у ЗВО 

7 Тема 7. Огляд основних тенденцій розвитку методики навчання 

української літератури у ЗВО (Навчальна модель). 

2 

Кредит 4. Інтерактивні технології навчання літератури у ЗВО 

9 Тема 9. Розробити модель навчальної гри. 2 

Усього: 8 

 



8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Концепція фахової підготовки у ЗВО 

1 Тема 1. Ознайомитись із рекомендованою літературою, написати твір-

роздум про актуальні проблеми підготовки викладачів літератури.  

Підготувати презентацію до одного з пунктів за планом практичного 

заняття. Парадигма сучасної освіти в Україні. Стандартизація змісту 

шкільної літературної освіти як чинник якості (Реферат).  

8 

2 Тема 2. Заповнити порівняльну таблицю: «Методичні концепції 

вивчення літератури: ретроспективний аналіз». Компетентнісна 

спрямованість навчання літератури (Есе).  

4 

3 Тема 3. Літературна освіта в профільній школі (реферат). Основні 

напрями реформування української вищої школи. Заповнити порівняльну 

таблицю: «Світові технології професійної підготовки вчителя-

словесника: переваги й обмежені можливості».  

4 

Кредит 2. Процес фахової підготовки у ЗВО 

4 Тема 4. Методика проведення занять у закладах передвищої та вищої 

освіти. Конспект лекційного заняття (ЗВО).  

6 

5 Тема 5. Конспект практичного та семінарського заняття з вивчення 

літературного твору (ЗВО). Повідомлення «Форми активізації 

самостійної роботи здобувачів освіти». 

10 

Кредит 3. Інноваційні форми навчання літератури у ЗВО 

6 Тема 6. Інноваційні форми і методи навчальних занять у закладах 

передвищої та вищої освіти (Есе). 

4 

7 Тема 7. Організація навчання літератури в гімназіях та ліцеї, колегіумі. 

Навчальний план школи нового типу.  

8 

Кредит 4. Інтерактивні технології навчання літератури у ЗВО 

8 Тема 8.  ІКТ у навчанні літератури (ЗВО і ЗОШ).  

Виконати навчальний проєкт «Використання технології веб-квесту на 

уроках української літератури».  

6 

9 Тема 9. Виконати мультимедійний проєкт «Особливості використання 

буктрейлерів на уроках української літератури».  
4 

Усього: 54 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1.  Розробка та проведення лекцій для студентів І-ІІІ курсів із інформаційно-

комунікаційним супроводом. 

2.  Моделювання практичних і лабораторних занять. 

3.  Підготовка та публікація статті для участі в студентській науковій конференції. 

Виголошення наукових доповідей. 

4.  Створення індивідуального проєкту. 

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 й 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, іспит) 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 у кінці семестру повинна складати від 200 до 400 балів (за 4 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  



Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 4 крд. 

 

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. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним 

матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, 

який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

13. Рекомендована література 

Базова 

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

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. 

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

379-2002-%D0%BF. 

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. 

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

show/1060-12. 

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

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. 

7. Бондаренко Ю. І. Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-

історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи: монографія. Ніжин: 

Вид-во НДУ імені М. В. Гоголя, 2009. 351 с. 

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

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

9. Грицай Ю. О. Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посіб. для студ. магістратури. 

Миколаїв: Іліон, 2014. 412 с. 

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

різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи : моногр. Чернігів 

: Деснянська правда, 2004. 360 с. 

11. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії: монографія. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2008. 608 с. 

12. Наукові основи методики літератури: навч.-метод. посіб. / за ред. Н. Й. Волошиної. 

Київ: Ленвіт, 2002. 344 с. 

Поточне тестування та самостійна робота Контрольна 

робота 

Накопич. 

бали/  

Сума 

400/100 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 30 

30 40 30 50 50 50 50 30 40 

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


13. Національний освітній глосарій: вища освіта. 2-е вид., перероб. і доп. / авт.-уклад.: 

В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий та ін. / за ред. В. Г. Кременя. Київ: 

ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. 100 с. 

14. Нежива Л. Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів українського 

письменства в школі: монографія. Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. 356 с. 

15. Островська Г. Формування професійної готовності майбутніх учителів зарубіжної 

літератури до вивчення біографії письменників у загальноосвітній школі: монографія. 

Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. 472 с. 

16. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних 

закладах: навч. посіб. для студ. вищих закл. освіти. Київ: Ленвіт, 2000. 384 с.  

17. Підласий П. І. Діагностика та експертиза педагогічних проєктів: навч. посіб. Київ: 

Україна, 1998. 343 с. 

18. П’ятакова Г. П. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі: навч.-метод. посіб. 

для студ. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2008. 120 с. 

19. Розроблення освітніх програм: метод. реком. / авт.: В. М. Захарченко, В. І. Луговий, 

Ю. М. Рашкевич та ін. / за ред. В. Г. Кременя. Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 

120 с. 

20. Романишина Н. В. Українська художня мала проза: теоретико-методичні аспекти 

вивчення: монографія. Рівне: ПринтХауз, 2013. 576 с.  

21. Семеног О. М. Мовно-літературна освіта в Україні : погляд крізь роки: навч. посіб. К.: 

Фенікс, 2008. 240 с.  

22. Методика викладання літератури: термінологічний словник / за ред. проф. 

А. Л. Ситченка. К.: Ін Юре, 2008. 132 с.  

23. Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх 

навчальних закладах: навч. посіб. для студентів-філологів. Київ: Ленвіт, 2011. 291 с.  

24. Ситченко А. Л. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу: монографія. 

Київ: Ленвіт, 2004. 304 с.  

25. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі: 

екзистенціально-діалогічна концепція: монографія. Київ: Міленіум, 2002. 320 с. 

26. Токмань Г. Л. Методика навчання української літератури в середній школі: підруч. 

Київ: Академія, 2012. 312 с.  

27. Уліщенко В. В. Теорія і практика інтерсуб’єктного навчання української літератури в 

школі: монографія. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. 398 с.  

28. Яценко Т. О. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття): 

моногр. Київ: Педагогічна думка, 2016. 360 с.  

 

Допоміжна 
1. Абдуллина О. Д., Загрязкина Н. Н. Педагогическая практика студентов. Москва: 

Просвещение, 1989. 173 с.  

2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Київ: Либідь, 1998. 558 с.  

3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. Москва: Педагогика, 1989. 192 с. 

4. Васянович Г. Педагогіка вищої школи: навч.-метод. посіб. Львів: Ліга-Прес, 2000. 100 с. 
5. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: метод. 

пособ. Москва: Высш. школа, 1991. 208 с. 

6. Вища освіта в Україні: навч. посіб. Київ: Знання, 2005. 327 с.  

7. Волкова Н. П. Педагогiка: посiб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Видавчничий центр 

«Академія», 2001. 576 с. 

8. Волошина Н. Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури. Київ: Рад. 

школа, 1985. 102 с. 

9. Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва: Педагогика, 1991. 480 с. 



10. Галузинський І. М., Євтух М. Б. Педагогiка: теорiя та iсторiя. Київ: Вища школа, 1995. 

237 с. 

11. Гершунский Б. С. Философия образования. Москва: Моск. психолого-социальный ин-т, 

Флинта, 1998. 432 с. 

12. Гладишев В. В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному 

курсі зарубіжної літератури: монографія. Миколаїв: Іліон, 2006. 372 с. 

13. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2004. 224 с. 

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

видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: монографія. Чернігів: РВК 

«Деснянська правда», 2004. 360 с. 

15. Згуровський М. З. Болонський процес: головні принципи та шляхи структурного 

реформування вищої освіти України. Київ: НТУУ «КПІ», 2006.  544 с. 
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