




Анотація
У процесі вивчення дисципліни «Світова література у закладах вищої освіти та методика її

викладання»  розглянуто  методологічний  концепт  навчання  світової  літератури,  проблеми
філософсько-літературознавчої,  психолого-педагогічної  та  методичної  підготовки  вчителя-
словесника,  з’ясовано  цикл  професійно  зорієнтованих  літературознавчих  дисциплін;
проаналізовано нормативно-правову базу підготовлення майбутніх  учителів  світової  літератури
(освітньо-професійна програма, вимоги до укладання навчальної та робочої навчальної програм);
досліджено  методичну  систему  викладання  літературознавчих  дисциплін  (підходи до навчання
світової літератури, закономірності, принципи, методи, прийоми та засоби навчання); окреслено
ефективність застосування інформаційно-комунікаційного комплексу; схарактеризовано систему
аудиторних  занять  у  ЗВО  (лекція,  практичне,  семінарське,  лабораторне  заняття),  технологію
організації  самостійної  роботи  студентів  та  практичної  підготовки  (види  практик  у  ЗВО,
компоненти  виробничої  практики);  розкрито  особливості  змішаного  навчання  і  роль
дистанційного в його системі;  інформаційно-освітні ресурси дистанційного навчання;  з’ясовано
види  навчально-,  навчально-дослідницької,  науково-дослідницької  роботи  (навчально-
дослідницька  робота,  науково-дослідницька  робота,  науково-організаційні  заходи)  майбутнього
філолога; складники його науково-комунікативної компетентності.

Ключові  слова: методика,  літературознавча  дисципліна,  світова  література,  технологія
навчання,  аудиторні  заняття,  позааудиторна  робота,  змішане  навчання,  дистанційне  навчання,
науково-дослідницька робота. 

Summary
In the process of studying the discipline  «World Literature in Higher Education Institutions and

Methods  of  Teaching» the  methodological  concept  of  teaching  world  literature,  the  problems  of
philosophical  and  literary,  psychological,  pedagogical  and  methodological  training  of  teachers  of
vocabulary,  the  cycle  of  professionally  oriented  literary  disciplines;  the  normative-legal  base  of
preparation  of  future  teachers  of  world  literature  is  analyzed  (educational-professional  program,
requirements to the conclusion of educational and working educational programs); the methodical system
of teaching literary disciplines is studied (approaches to teaching world literature, regularities, principles,
methods,  techniques  and  means  of  teaching);  the  efficiency  of  application  of  information  and
communication complex is outlined; characterized the system of classroom classes in freelance (lecture,
practical, seminar, laboratory), the technology of organizing independent work of students and practical
training (types of practices in freelance, components of industrial practice); features of blended learning
and the role of distance learning in its system are revealed; information and educational resources of
distance learning; the types of educational, teaching-research, research work (educational-research work,
research work, scientific-organizational measures) of the future philologist are clarified; components of
his scientific and communicative competence.

Key  words: methodology,  literary  discipline,  world  literature,  teaching  technology,  classroom
classes, extracurricular work, blended learning, distance learning, research work.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь
Характеристика навчальної

дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 01 Освіта /
Педагогіка.

Галузь знань 03 Гуманітарні
науки 

Нормативна

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – проєкт, наукова стаття

спеціальність: 014.02 Середня
освіта. Мова і література

(англійська);
спеціальність: 035.04

Германські мови та літератури
(переклад включно) 

Семестр

Загальна кількість годин – 90

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 2
аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 3 Ступінь

магістра

10 год.

Практичні, семінарські

10 год.
Лабораторні

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

-
Самостійна робота

70 год.

Вид контролю: залік

Мова навчання – українська 
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 20 год. – аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (22% / 78%).

Заочна форма навчання

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь
Характеристика навчальної

дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань 01 Освіта /
Педагогіка.

Галузь знань 03 Гуманітарні
науки

Нормативна

Індивідуальне науково-дослідне 
завдання – проєкт, наукова стаття

спеціальність: 014.02 Середня
освіта. Мова і література

(англійська);
спеціальність: 035.04

Германські мови та літератури
(переклад включно)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

1-й

Лекції

http://moodle.mdu.edu.ua/my/
Ступінь
магістра

4 год.

Практичні, семінарські

6 год.
Самостійна робота

80 год.

Вид контролю: залік

Мова навчання – українська 
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – самостійна робота (11% / 89%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета  курсу:  розуміння  сучасних  принципів  гуманітарної  освіти,  опанування

фундаментальних наукових засад викладання та вивчення літератури, усвідомлення місця таких
знань  у  структурі  освіти  ЗВО  та  школи,  оволодіння  теоретичними  знаннями  щодо  змісту,
структури,  форм  і  методів  викладання  зарубіжної  літератури  в  закладах  вищої  освіти  та
використання одержаних знань у практичній сфері. 

Завдання  курсу:  формування  фахових  компетенцій  із  методики  викладання  зарубіжної
літератури в закладах вищої освіти, а саме: дати уявлення про специфіку викладання зарубіжної
літератури  у  ЗВО  на  сучасному  етапі;  збагатити  знання  майбутнього  викладача  сучасною
методичною парадигмою форм, методів та прийомів викладання у виші; розширити коло сучасних
понять та термінів (методичні); сформувати вміння та навички наукового аналізу літературного
тексту  на  рівні  вимог  аудиторії  майбутніх  фахівців  із  зарубіжної  літератури  та  перекладачів;
навчити диференціювати принципи, завдання й методи викладання в системі вищої філологічної
та загальноосвітньої літературної освіти (пізнавальні); підготувати студентів до проведення занять
різного  типу  у  вищій  школі;  дати  нормативну  та  науково-методичну  основу  для  системи
оцінювання  знань  і  практичних  навичок  із  зарубіжної  літератури,  а  також  сучасних  форм  її
реалізації  в  університеті;  розвивати  творчі  здібності,  навички  науково-дослідної  роботи  та
самостійної роботи студентів-філологів (практичні). 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із філософією, естетикою,
культурологією,  історією,  літературознавством,  мовознавством,  психологією  та  педагогікою,
методикою навчання та виховання. 

Навчальна дисципліна складається з 3-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 літератури, історії, теорії
літератури,  літературної  критики)  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.
1.3.  Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студент  оволодіває  такими

компетентностями: 
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  5.  Здатність  орієнтуватися  в  актуальних  проблемах  сучасної  лінгводидактики;
здійснювати лекційно-практичну й семінарську роботу з мови у ЗВО та спеціальних навчальних
закладах  на  відповідному  кваліфікаційному  рівні;  здатний  використовувати  нові  технології
навчання  мови;  сучасні  методи  організації  навчання  мови  у  ЗВО  та  спеціальних  навчальних
закладах філологічного профілю.

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.
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.
Програма навчальної дисципліни

Кредит  1.  Науково-теоретичні  основи  фахової  методики  з  викладання  зарубіжної
літератури в університеті

Тема  1.  Проблема  методології  та  методів  вивчення  літератури.  Зміст  і  структура
дисципліни «Зарубіжна література» у вищих та середніх навчальних закладах. Принципи та засади
навчання на сучасному етапі. Основні науково-методичні видання. Новітні педагогічні технології
викладання зарубіжної літератури у вузі. Завдання методики викладання літератури у контексті
Концепції літературної освіти в Україні. Діалог культур як методологія та форма сучасної освіти.
Інтерактивні  методи  викладання  зарубіжної  літератури.  Віртуальні  та  дистанційні  форми
викладання та навчання. Метод проєтів у формуванні вмінь та навичок із зарубіжної літератури.
Відео- та аудіопрезентація, мультимедійні технології викладання зарубіжної літератури. Ейдетика
як навчальна технологія.  Вивчення літератури за опорними схемами та образними асоціаціями.
Інтегративні  методи  вивчення  літератури  в  системі  міжпредметних  зв’язків  дисциплін
гуманітарного циклу. 

Тема 2. Методика викладання літератури: історія питання, традиції та новаторство. Лекція
як основна форма викладання  зарубіжної  літератури.  Семінар (практичне  заняття,  лабораторна
робота):  методика  проведення  у  ЗВО.  Форми  контролю  та  оцінювання  знань  із  зарубіжної
літератури та методика їх проведення: тестування, колоквіум, кредитно-модульна система, залік,
екзамен. Аудиторна та позааудиторна робота з зарубіжної літературі у ЗВО. 

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти 
Тема 3. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору. Сучасні методи

аналізу  літературного  твору.  Методи  науково-дослідницької  роботи  з  зарубіжної  літератури  в
процесі  підготовки  курсових,  дипломних  та  магістерських  робіт,  їх  специфіка  та  наукова



доцільність. Методи аналізу художнього твору: особливості та алгоритми, відповідність методів
аналізу  естетичній  природі  тексту,  певному  художньому  напряму  та  творчому  методу
письменника (поетологічний, міфопоетичний, архетиповий, мотивний, хронотопічний, історико-
соціальний, культурологічний, історико-біографічний, порівняльний, інтертекстуальний тощо). 

Кредит  3.  Принципи,  форми  й  методи  організації  науково-дослідницької  роботи  з
літератури у закладах вищої освіти та методика їх реалізації

Тема  4.  Методика  науково-дослідницької  роботи  студентів.  Наукове  повідомлення
Реферат. Наукова стаття. Конференція як форма навчання у ЗВО. Науково-дослідницька робота
студента  НІРС.  Дипломна  робота.  Магістерська  дисертація.  Методика  організації  самостійної
роботи  студентів-філологів  під  час  вивчення  курсу «Зарубіжна література»:  специфіка,  форми,
прийоми.  Інтернетресурси  фахової  освіти.  Дистанційна  освіта.  Індивідуальна  робота  студента.
Самостійний модуль. Консультація. Робота в наукових проблемних групах. 

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви кредитів і тем Кількість годин
Усього у тому числі

л п к інд ср
1 2 3 4 5 6 7

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті
Тема  1.  Проблема  методології  та  методів
вивчення  літератури.  Зміст  і  структура
дисципліни «Зарубіжна література» у вищих та
середніх  навчальних  закладах.  Принципи  та
засади  навчання  на  сучасному  етапі.  Основні
науково-методичні  видання. Новітні
педагогічні  технології  викладання  зарубіжної
літератури  у  вузі.  Завдання  методики
викладання  літератури  у  контексті  Концепції
літературної освіти в Україні. Діалог культур як
методологія  та  форма  сучасної  освіти.
Інтерактивні  методи  викладання  зарубіжної
літератури.  Віртуальні  та  дистанційні  форми
викладання  та  навчання.  Метод  проєтів  у
формуванні  вмінь  та  навичок  із  зарубіжної
літератури.  Відео-  та  аудіопрезентація,
мультимедійні  технології  викладання
зарубіжної  літератури.  Ейдетика  як  навчальна
технологія.  Вивчення  літератури  за  опорними
схемами  та  образними  асоціаціями.
Інтегративні  методи  вивчення  літератури  в
системі  міжпредметних  зв’язків  дисциплін
гуманітарного циклу. 

16 4 2 10

Тема  2.  Методика  викладання  літератури:
історія  питання,  традиції  та  новаторство.
Лекція  як  основна  форма  викладання
зарубіжної  літератури.  Семінар  (практичне
заняття,  лабораторна  робота):  методика
проведення  у  ЗВО.  Форми  контролю  та
оцінювання  знань  із  зарубіжної  літератури  та
методика їх проведення: тестування, колоквіум,
кредитно-модульна  система,  залік,  екзамен.
Аудиторна  та  позааудиторна  робота  з

14 2 2 10



зарубіжної літературі у ЗВО. 
Усього: 30 6 4 20

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
Тема  3.  Особливості  становлення  методичної
думки до поч. ХХ ст. Тема 3. Методологічні та
методичні  проблеми  аналізу  літературного
твору.  Сучасні  методи  аналізу  літературного
твору. Методи науково-дослідницької роботи з
зарубіжної  літератури  в  процесі  підготовки
курсових, дипломних та магістерських робіт, їх
специфіка  та  наукова  доцільність.  Методи
аналізу  художнього  твору:  особливості  та
алгоритми,  відповідність  методів  аналізу
естетичній  природі  тексту,  певному
художньому  напряму  та  творчому  методу
письменника  (поетологічний,  міфопоетичний,
архетиповий,  мотивний,  хронотопічний,
історико-соціальний,  культурологічний,
історико-біографічний,  порівняльний,
інтертекстуальний тощо).

30 2 4 24

Усього: 30 2 4 24
Кредит  3.  Принципи,  форми  й  методи  організації  науково-дослідницької  роботи  з
літератури у закладах вищої освіти та методика їх реалізації
Тема  4.  Тема  4.  Методика  науково-
дослідницької  роботи  студентів.  Наукове
повідомлення  Реферат.  Наукова  стаття.
Конференція  як  форма  навчання  у  ЗВО.
Науково-дослідницька  робота  студента  НІРС.
Дипломна  робота.  Магістерська  дисертація.
Методика  організації  самостійної  роботи
студентів-філологів  під  час  вивчення  курсу
«Зарубіжна  література»:  специфіка,  форми,
прийоми.  Інтернетресурси  фахової  освіти.
Дистанційна  освіта.  Індивідуальна  робота
студента.  Самостійний  модуль.  Консультація.
Робота в наукових проблемних групах.

30 2 2 26

Усього: 30 2 2 26
Усього годин: 90 10 10 70

Заочна форма навчання
Назви кредитів і тем Кількість годин

Усього у тому числі
л п к інд ср

1 2 3 4 5 6 7
Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті
Тема  1.  Проблема  методології  та  методів
вивчення  літератури.  Зміст  і  структура
дисципліни «Зарубіжна література» у вищих та
середніх  навчальних  закладах.  Принципи  та
засади  навчання  на  сучасному  етапі.  Основні
науково-методичні  видання. Новітні
педагогічні  технології  викладання  зарубіжної
літератури  у  вузі.  Завдання  методики

15 2 13



викладання  літератури  у  контексті  Концепції
літературної освіти в Україні. Діалог культур як
методологія  та  форма  сучасної  освіти.
Інтерактивні  методи  викладання  зарубіжної
літератури.  Віртуальні  та  дистанційні  форми
викладання  та  навчання.  Метод  проєтів  у
формуванні  вмінь  та  навичок  із  зарубіжної
літератури.  Відео-  та  аудіопрезентація,
мультимедійні  технології  викладання
зарубіжної  літератури.  Ейдетика  як  навчальна
технологія.  Вивчення  літератури  за  опорними
схемами  та  образними  асоціаціями.
Інтегративні  методи  вивчення  літератури  в
системі  міжпредметних  зв’язків  дисциплін
гуманітарного циклу. 
Тема  2.  Методика  викладання  літератури:
історія  питання,  традиції  та  новаторство.
Лекція  як  основна  форма  викладання
зарубіжної  літератури.  Семінар  (практичне
заняття,  лабораторна  робота):  методика
проведення  у  ЗВО.  Форми  контролю  та
оцінювання  знань  із  зарубіжної  літератури  та
методика їх проведення: тестування, колоквіум,
кредитно-модульна  система,  залік,  екзамен.
Аудиторна  та  позааудиторна  робота  з
зарубіжної літературі у ЗВО. 

15 2 13

Усього: 30 2 2 26
Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
Тема 3.  Методологічні та методичні проблеми
аналізу  літературного  твору.  Сучасні  методи
аналізу  літературного твору.  Методи науково-
дослідницької роботи з зарубіжної літератури в
процесі  підготовки  курсових,  дипломних  та
магістерських  робіт,  їх  специфіка  та  наукова
доцільність. Методи аналізу художнього твору:
особливості  та  алгоритми,  відповідність
методів  аналізу  естетичній  природі  тексту,
певному  художньому  напряму  та  творчому
методу  письменника  (поетологічний,
міфопоетичний,  архетиповий,  мотивний,
хронотопічний,  історико-соціальний,
культурологічний,  історико-біографічний,
порівняльний, інтертекстуальний тощо).

30 2 2 26

Усього: 30 2 2 26
Кредит  3.  Принципи,  форми  й  методи  організації  науково-дослідницької  роботи  з
літератури у закладах вищої освіти та методика їх реалізації
Тема  4.  Методика  науково-дослідницької
роботи  студентів.  Наукове  повідомлення
Реферат. Наукова стаття. Конференція як форма
навчання у ЗВО. Науково-дослідницька робота
студента НІРС. Дипломна робота. Магістерська
дисертація.  Методика  організації  самостійної
роботи  студентів-філологів  під  час  вивчення

30 2 28



курсу  «Зарубіжна  література»:  специфіка,
форми,  прийоми.  Інтернетресурси  фахової
освіти.  Дистанційна  освіта.  Індивідуальна
робота  студента.  Самостійний  модуль.
Консультація.  Робота  в  наукових  проблемних
групах.

Усього: 30 0 2 28
Усього годин: 90 4 6 80

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті

1. Тема 1. Проблема методології та методів вивчення літератури. 4
2. Тема  2.  Методика  викладання  літератури:  історія  питання,  традиції  та

новаторство. 
2

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
3. Тема 3. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору. 2

Кредит 3. Принципи, форми й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури
у закладах вищої освіти та методика їх реалізації

4. Тема 4. Методика науково-дослідницької роботи студентів. 2
Разом: 10

Заочна форма навчання 
№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті

1. Тема 1. Проблема методології та методів вивчення літератури. 2
Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти

3. Тема 3. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору. 2
Разом: 4

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті

1. Тема 1. Проблема методології та методів вивчення літератури. 2
2. Тема  2.  Методика  викладання  літератури:  історія  питання,  традиції  та

новаторство. 
2

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
3. Тема 3. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору. 4

Кредит 3. Принципи, форми й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури
у закладах вищої освіти та методика їх реалізації

4. Тема 4. Методика науково-дослідницької роботи студентів. 2
Разом: 10

Заочна форма навчання 
№ Назва теми Кіль-



з/п кість
годин

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті

1. Тема  2.  Методика  викладання  літератури:  історія  питання,  традиції  та
новаторство. 

2

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
2. Тема 3. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору. 2

Кредит 3. Принципи, форми й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури
у закладах вищої освіти та методика їх реалізації

3. Тема 4. Методика науково-дослідницької роботи студентів. 2
Разом: 6

6. Самостійна робота
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті

1. Тема 1.  Проблема методології  та  методів  вивчення літератури.  Підготувати
науково-методичну розробку за однією з тем курсу зарубіжної літератури від
Античності  до  Відродження,  використовуючи  одну  із  концепцій  вивчення
зарубіжної літератури.

10

2. Тема  2.  Методика  викладання  літератури:  історія  питання,  традиції  та
новаторство.  Розробка  навчальних  моделей  інноваційної  лекції,  плану
проведення  семінару  (практичного  заняття,  лабораторного  заняття);  добір
завдань для СРС на матеріалі зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.: бароко і
класицизм, доби Просвітництва). 

10

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
3. Тема 3.  Методологічні  та  методичні  проблеми аналізу  літературного  твору.

Підготувати  науково-методичну  розробку  за  однією  з  тем  курсу  зарубіжної
літератури XIX століття,  спираючись  на  один із  методів  літературознавчого
аналізу  тексту:  поетологічний,  міфопоетичний,  архетиповий,  мотивний,
хронотопічний, історико-соціальний, культурологічний, історико-біографічний,
порівняльний, інтертекстуальний тощо. 

24

Кредит 3. Принципи, форми й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури
у закладах вищої освіти та методика їх реалізації

4. Тема 4. Методика науково-дослідницької роботи студентів. Укладання тез до
наукової  конференції.  Створення  пам’ятки-алгоритму  до  написання  а)
реферату;  б)  курсової  роботи;  в)  дипломної  роботи на  матеріалі  зарубіжної
літератури ХХ століття.

26

Разом: 70
Заочна форма навчання 

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури
в університеті

1. Тема 1.  Проблема методології  та  методів  вивчення літератури.  Підготувати
науково-методичну розробку за однією з тем курсу зарубіжної літератури від
Античності  до  Відродження,  використовуючи  одну  із  концепцій  вивчення
зарубіжної літератури. 

13



2. Тема  2.  Методика  викладання  літератури:  історія  питання,  традиції  та
новаторство.  Розробка  навчальних  моделей  інноваційної  лекції,  плану
проведення  семінару  (практичного  заняття,  лабораторного  заняття);  добір
завдань для СРС на матеріалі зарубіжної літератури XVII–XVIII ст.: бароко і
класицизм, доби Просвітництва). 

13

Кредит 2. Форми роботи з літературної освіти у закладах вищої освіти
3. Тема 3.  Методологічні  та  методичні  проблеми аналізу  літературного  твору.

Підготувати  науково-методичну  розробку  за  однією  з  тем  курсу  зарубіжної
літератури XIX століття,  спираючись  на  один із  методів  літературознавчого
аналізу  тексту:  поетологічний,  міфопоетичний,  архетиповий,  мотивний,
хронотопічний, історико-соціальний, культурологічний, історико-біографічний,
порівняльний, інтертекстуальний тощо. 
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Кредит 3. Принципи, форми й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури
у закладах вищої освіти та методика їх реалізації

4. Тема 4. Методика науково-дослідницької роботи студентів. Укладання тез до
наукової  конференції;  створення  пам’ятки-алгоритму  до  написання  а)
реферату;  б)  курсової  роботи;  в)  дипломної  роботи на  матеріалі  зарубіжної
літератури ХХ століття.
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Разом: 80
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

1.  Висвітлення  еволюції  методичної  думки  щодо  навчання  зарубіжної  літератури:  від
давнини до сьогодення.

2.  Завдання,  спрямовані  на  формування  вмінь  науково-дослідницької  роботи  з  фаху  в
контексті викладання зарубіжної літератури в ЗВО. 

8. 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 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)  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;  однак  трапляються
незначні  мовленнєві  огріхи.  У  ході  відповіді  студент  розкриває  питання,  передбачені  для



самостійного опрацювання, проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного
матеріалу.

Студенту виставляється добре, якщо відповідь повна, вичерпна, насичена термінологією з
курсу; визначається точністю, послідовністю і логічністю; однак трапляються незначні мовленнєві
огріхи. У ході відповіді студент розкриває питання, передбачені для самостійного опрацювання,
проте не завжди наводить приклади на підтвердження теоретичного матеріалу.

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.

Оцінка  за  виконання  індивідуального  науково-дослідного  завдання,  завдань  самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість  балів  на  завершення  семестру повинна  складати  від  150  до  300  балів  (за  3
кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти – 3 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичу-вальні

бали/сума
Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 50 300/100

50 50 100 50
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

9. 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.

10. Методи навчання
Репродуктивний  метод  (конспектування  монографій,  методичних  посібників,  статей  у

фахових  виданнях),  частково-пошуковий  метод  (проблемні  лекції,  розв’язання  проблемних
завдань),  метод  вправ  (проектування  літературних  завдань,  моделювання навчальних  ситуацій,
розробка 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.

11. Рекомендована література
Базова 

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія. Теорія : навч. посіб. для студ. вищих навч.
закл. К. : Либідь, 1998. 558 с. 

2. Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. Методика преподавания литературы. 3-е изд. М.: 
Академия, 2004. 400 с. 

3. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: навч. посіб. К. : Знання, 
2008. 556 с. 

4. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи : метод. посіб. для студ. магістр. К. : Центр 
навчальної літератури, 2003. 316 с. 

5. Гладишев В. В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі
зарубіжної літератури. Миколаїв : Іліон, 2006. 372 с.

6. Інформаційно-комунікаційні  технології  в  педагогічній  освіті  /  за  наук.  ред.  О. М. Пєхоти,
Т. В. Тихонової. Миколаїв: Іліон, 2013. 252 с.

7. 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. 

8. Методика  викладання  у  вищій  школі  :  навч.  посіб.  /  О. В. Малихін,  І. Г. Павленко,
О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. Київ: КНТ, 2014. 262 с.



9. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах
: підручник для вищих навч. закл. Київ : Слово , 2010. 432 с. 

10. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури,
2007. 222 с. 

11. Штейнбук Ф. М.  Методика  викладання  зарубіжної  літератури  в  школі  :  навч.  посіб.  К.  :
Кондор, 2007. 316 с. 

Додаткова
1. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерности и основные методы. М.:

МГУ, 1980. 176 с.
2. Вітченко А. О. Теорія і технологія формування інтерпретаційної компетенції старшокласників у процесі

вивчення світової драматургії : монографія. Луганськ : Шико, 2007. 326 с.
3. Градовський А. В.  Компаративний  аналіз  у  системі  шкільного  курсу  літератури  :  методологія  та

методика : монографія. Черкаси : Брама, 2003. 292 с.
4. Дементієвська Н. П., Морзе Н. В. Комп’ютерні технології для розвитку учнів та вчителів /  Інформаційні

технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука. – К. : Атака, 2005. С. 76–95.
5. Загальноєвропейський простір вищої освіти – досягнення цілей: Комюніке конференції міністрів

країн  Європи,  відповідальних  за  сферу  вищої  освіти,  м.  Берген,  19–20  травня  2005  р.  Освіта
України. № 50. 2005. С. 5. 2 лип. 2005.

6. Згуровський М.  Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації  принципів Болонського
процесу та забезпечення вимог сфери праці. Вища школа: наук.-практ. вид. 2004. № 5–6. С. 54–61.

7. Историко-литературные курсы: методология, концепция, проблемы: сб. статей. М., 1999. 
8. Клименко Ж. В.  Теорія  і  технологія  вивчення  перекладних  художніх  творів  у  старших  класах

загальноосвітньої школи : монографія. К. : НПУ імені М. Драгоманова, 2006. 340 с.
9. Колот А. М.  Реалізація  основних  принципів  Болонської  декларації  при  підготовці  фахівців

економічного профілю. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. 2004. Вип. № 37. С. 3–21.
10. Кремінь В. Філософія освіти XXI століття. Урядовий кур’єр. 2003. № 23. С. 6–7. 6 лют.
11. Львова Ю. Л. Творческая лаборатория учителя. М.: Просвещение, 1980. 192 с.
12. Навчальний процес у вищій педагогічній школі: навч. посіб. / За ред. академіка О. Г. Мороза. Київ: НПУ,

2001. 338 с. 
13. Наукові  основи методики літератури :  навч.-метод.  посіб.  /  за  ред.  Н. Й. Волошиної.  Київ :

Ленвіт, 2002. 344 с.
14. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах : навч.

посіб. для студ. вищих закладів освіти. Київ : Ленвіт, 2000. 384 с. 
15. Педагогические технологии: учебное пособие для студентов педагогических специальностей /Под общей

редакцией В. С. Кукушина. Ростов на Дону: МАРТ, 2002. 215 c.
16. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. М.: Академия,

2001. 272 с.  
17. Пультер С.,  Лісовський А.  Методика  викладання  української  літератури.  Курс  лекцій.  Тернопіль:

Підручники і посібники, 2009. 164 с. 
18. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. М. : Народное образование, 1998. 256 с. 
19. Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах : навч.

посібник для студентів-філологів. Київ : Ленвіт, 2011. 291 с.
20. Токмань Г. Л. Методика викладання української літератури в старшій школі : екзистенціально-діалогічна

концепція : моногр. Київ : Міленіум, 2002. 320 с. 
12. Інформаційні ресурси

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої школи. Історія.  Теорія :  навч. посіб.  для студ. вищих навч.
закл. К. : Либідь, 1998. 558 с. (20 екз.).

2. Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. Методика преподавания литературы. 3-е изд. М.:
Академия, 2004. 400 с. (10 екз.).

3. Гладишев В. В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі
зарубіжної літератури. Миколаїв : Іліон, 2006. 372 с. (20 екз.).

4. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі : навч. посіб. К. : Кондор,
2007. 316 с. (5 екз.).



5. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах.
К. : Слово, 2010. 432 с. (15 екз.).
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