


 



Анотація
У  процесі  вивчення  дисципліни  «Тенденції  розвитку  методики  навчання  української

літератури» проаналізовано  методичні  надбання  вітчизняної  методичної  думки,  на  ґрунті  яких
виникають сучасні науково-методичні концепції та розробляється стратегія шкільної літературної
освіти. Акцентовано на питанні  вдосконалення літературної  освіти в загальноосвітній та вищій
школі;  з’ясовано  сутність  поняття  «тенденції  розвитку  методики  навчання  української
літератури»;  презентовано  періодизацію  методики  навчання  української  літератури в  школі  з
урахуванням культурно-історичних,  соціально-політичних та педагогічних чинників;  висвітлено
історичний  процес  розвитку  методики  навчання  літератури  в  українській  школі;  визначено
філософсько-педагогічні  та  психологічні  засади,  що  спрямовують  зміст  методичної  науки;
розкрито педагогічні ідеї вітчизняних і зарубіжних методистів, прогресивних діячів культури та
освіти, у яких увиразнено ключові проблеми шкільної літературної освіти як у змістовому, так і
процесуальному  аспектах;  розглянуто  засадничі  ідеї  становлення  методичної  думки  в  умовах
відсутності української школи; схарактеризовано проблеми і здобутки предметної науки ХХ ст.;
досліджено тенденції розвитку національної школи та літературної освіти в контексті якісних змін
у  змісті  та  виборі  методів,  прийомів  і  форм  шкільного  літературного  навчання;  окреслено
передумови ефективності навчально-виховної роботи з урахуванням сучасних тенденцій розвитку
методичної  науки і  практики,  зокрема компетентнісної  спрямованості  особистісно зорієнтовано
навчання української літератури. 

Ключові слова: тенденції, методика, філософсько-педагогічні, психологічні й методичні ідеї,
навчання  української  літератури, особистісно  зорієнтоване  навчання,  компетентнісний  підхід,
технологія навчання. 

Summary
In  the  process  of  studying  the  discipline  «Trends  in  the  development  of  methods  of  teaching

Ukrainian literature» the methodological achievements of domestic methodological thought are analyzed,
on the basis of which modern scientific and methodological concepts arise and the strategy of school
literary  education  is  developed.  Emphasis  is  placed  on  the  issue  of  improving  literary  education  in
secondary and higher education; the essence of the concept  «tendencies of development of methods of
teaching Ukrainian literature» is clarified; the periodization of the methodology of teaching Ukrainian
literature at school is presented, taking into account cultural-historical, socio-political and pedagogical
factors; the historical process of development of methods of teaching literature in the Ukrainian school is
covered;  identified  philosophical,  pedagogical  and psychological  principles  that  guide  the  content  of
methodological science; pedagogical ideas of domestic and foreign methodologists, progressive figures of
culture  and  education  are  revealed,  in  which  the  key  problems  of  school  literary  education  in  both
semantic and procedural aspects are expressed; the basic ideas of formation of methodical thought in the
absence of the Ukrainian school are considered; the problems and achievements of subject science of the
XX century are characterized; the tendencies of development of national school and literary education in
the context of qualitative changes in the maintenance and a choice of methods, receptions and forms of
school literary training are investigated; the preconditions of efficiency of educational work are outlined
taking into account modern tendencies of development of methodical science and practice, in particular
competence orientation the teaching of the Ukrainian literature is personally oriented.

Key words: tendencies,  methods, philosophical-pedagogical,  psychological and methodical ideas,
teaching  of  Ukrainian  literature,  personality-oriented  teaching,  competence  approach,  learning
technology.



1. Опис навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань 01 Освіта /

Педагогіка
Вибіркова

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – проєкт, 
наукова стаття

Спеціальність: 014.01
Середня освіта (Українська

мова і література) 

Семестр

Загальна кількість годин – 120
1-й

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

магістра

10 год.
Практичні, семінарські
18 год.

Лабораторні

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

-
Самостійна робота

92 год.

Вид контролю: залік
Мова навчання – українська 
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 28 год. – аудиторні заняття, 92 год. – самостійна робота (23%/77%).

Заочна форма навчання

Найменування показників 
Галузь знань, освітній

ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4
Галузь знань 01 Освіта /

Педагогіка Вибіркова

Індивідуальне науково-
дослідне завдання – проєкт, 
наукова стаття

Спеціальність: 014.01
Середня освіта (Українська

мова і література) 

Семестр

Загальна кількість годин – 120
1-й

Лекції

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

4 год.
Практичні, семінарські
8 год.
Самостійна робота

108 год.
Вид контролю: залік

Мова навчання – українська 
Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 12 год. – аудиторні заняття, 108 год. – самостійна робота (10%/90%).



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 
Мета курсу:  забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів завдяки осягненню

ґенези предметної дидактики та усвідомленню закономірностей її розвитку. 
Завдання курсу:  сформувати уявлення про основні  тенденції  вдосконалення літературної

освіти у вищій школі; з’ясувати філософсько-педагогічні та психологічні засади, що визначають
зміст і спрямованість методичної науки; осягнути історичний процес розвитку методики навчання
літератури  в  українській  школі,  його  періодизацію;  визначити  засадничі  ідеї  становлення
методичної  думки  в  умовах  відсутності  української  школи;  усвідомити  проблеми  і  здобутки
предметної  науки  ХХ  ст.;  пояснити  основні  тенденції  розвитку  національної  школи  та
літературної  освіти  в  ній;  сформувати  вміння  критично  оцінювати  фахові  першоджерела,
самостійно  визначати  тенденційність  їхніх  положень  і  висновків;  розвивати  вміння
цілеспрямовано опрацьовувати наукову і науково-методичну літературу; сформувати настанову на
здійснення  майбутнім  викладачем  наукової  діяльності;  дати  уявлення  про  основні  напрями
професійного самовдосконалення, сформувати потребу в ньому.

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 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 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. Наукові засади методики навчання української літератури.
Зміст  блоку  складають  відомості  про  філософські  та  психолого-педагогічні  засади,  що

визначають  вектор  методичного  розвитку  в  предметній  площині,  знання  з  історії  зародження,
становлення і подальшого формування методики навчання української літератури в різні періоди
національно-культурного розвитку.

Тема  1.  Філософія  літературної  освіти. Предмет  філософії  освіти.  Відмінності  між
технократичним і гуманістичними напрямами в освіті. Поняття демократизації системи навчання і
виховання.  Поняття  інтегративної  функція  освіти.  Сутність  розвивальної  культурологічної
домінанти  сучасної  освіти.  Сутність  гуманізації  та  гуманітаризації  освіти.  Філософія
людиноцентризму  в  освіті.  Сутність  синергетичної  методології  в  педагогічному  аспекті.
Методологія субстанціональної єдності та діалогової згоди в освіті. 

Тема  2.  Психолого-педагогічні  засади  розвитку  предметної  дидактики.  Психолого-
педагогічні  передумови  саморозвитку  особистості.  Основні  правила  гуманістичної  психології.
Психологія аналізу і синтезу художнього твору. Стадії та умови сприйняття літературного твору.
Використання  «зони  найближчого  розвитку»  у  навчанні  літератури.  Психологія  постановки  і
розв’язання  навчальної  задачі.  Психологія  операційних  структур  розумової  діяльності  читачів-
учнів. Поняття теорії асоціативності формування літературних знань. Тенденція інтелектуалізації
уроки літератури. Теорія поетапного формування розумових дій читачів-учнів.

Сутність генетично-модельованого способу навчання літератури. Тенденція взаємозв’язку
процесуального та особистісного навчання літератури. Навчання як засіб особистісного зростання
людини.  Інтеграція  знань  про  літературний  твір  та  людину.  Література  як  чинник  осмисленої
взаємодії  суб’єкта  з  іншими  людьми,  природою  та  суспільством.  Періодизація  розвитку
української культури.



Тема  3.  Історія  методичної  науки  про  навчання  української  літератури. Тенденція
формування компетентного читача.  Поняття структурно-функціонального підходу до пояснення
художнього твору. Особливості технологізованого навчання аналізу художнього твору. Тенденція
до застосування у школі мішаного аналізу твору. Тенденція одноманітного, шаблонного підходу
до вивчення твору в школі. Посилення психологічного аспекту навчання літератури. Естетична
спрямованість  шкільної  літературної  освіти.  Тенденція  вивчення  літературного  твору  як
естетичного  явища.  Людиноцентричний  характер  літературної  освіти.  Єдність  наукових  і
навчальних методів літературної освіти.

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики.
Особлива  увага  приділяється  змісту,  формам  і  спрямованості  літературної  освіти  в

національній школі,  тенденціям розвитку методичної  науки  на сучасному етапі  історичного  та
культурного  становлення  українського  суспільства  на  засадах  демократизації  та  гуманізму.
Висвітлюються  методичні  концепції  видатних  учених  і  культурних  діячів,  простежується
наступність їхнього предметного мислення, внаслідок чого формуються вмотивовані погляди на
закономірності розвитку методичної науки та її практичної реалізації в шкільному середовищі.

Тема 4. Особливості становлення методичної думки до поч. ХХ ст. Етапи розвитку освіти в
Україні.  Тенденції  розвитку  літературної  освіти  в  Україні  I половини ХХ століття.  Тенденція
активної  самостійної  пізнавальної  діяльності  учнів.  Негативна  тенденція  відведення  літературі
допоміжної  ролі  серед  інших  шкільних  предметів.  Позитивні  тенденції  розвитку  літературної
освіти у 30-х роках ХХ століття (навчання рідною мовою, саморозвиток особистості,  пріоритет
літературної освіти школярів, формування знань і вмінь, зв'язок навчання з інтересами людини і
потребами  суспільства,  децентралізація  освітніх  систем,  удосконалення  навчальних  програм).
Тенденція  емоційно-чуттєвого  засвоєння  літературного  твору  (30-ті  рр.  ХХ  століття).
Культурологічне  значення  літературної  освіти.  Методика  літературного  читання  (В. Данилов,
А. Климентов,  О. Дорошкевич,  М. Рибнікова).  Методичні  ідеї  О. Дорошкевича.  Методичні  ідеї
В. Данилова.  Методичні  ідеї  А. Климентова.  Сутність  Дальтон-плану.  Методичні  ідеї
П. Волинського та А. Снєжкової.

Тема 5.  Проблематика  розвитку  методики  навчання  української  літератури в  радянську
епоху. Програмоване навчання:   поняття  і  сутність.   Метод проектів:  сутність  та  особливості.
Тенденція  поетапного  вивчення  художнього  твору.  Тенденція  до  продуктивного  навчання
літератури  (М. Рибнікова).  Тенденція  викладання  літератури  на  літературознавчих  засадах
(Л. Тимофєєв). Тенденція творчої активності учнів у контексті діяльнісного навчання (40-50 рр.
ХХ  століття).  Методичні  ідеї  Т. Бугайко  і  Ф. Бугайка.  Тенденція  «формального»  підходу  до
аналізу  твору  (через  форму  до  змісту).  Тенденція  до  інтеграції  літературних  і  мовних  знань.
Тенденція  до  структуризації  процесу  вивчення  художнього  твору  (40-50  рр.  ХХ  століття).
Вивчення твору в художньо-біографічному контексті (П. Волинський). Вивчення твору у взаємодії
його змісту і художніх прийомів автора (П. Волинський, В. Марко). Тенденція до колективного
читання твору та групової роботи над текстом (А. Климентов). Тенденція до розрізнення понять
педагогічної майстерності і педагогічної кваліфікації (П. Волинський, Т. Бугайко, А. Ситченко).

Тема 6.  Тенденції  розвитку  методичної  науки  в  умовах національної  школи.  Тенденція
щодо  взаємодії  змістового  і  формального  аспектів  навчання  літератури  (М. Рибнікова,
А. Ситченко).  Трискладна модель формування культури читачів-учнів.  Тенденція  до пояснення
змісту  і  значення  твору  після  його  аналізу  (синтез).  Тенденція  до  розрізнення  особливостей
методики  вивчення  творів  різного  літературного  роду  і  виду  (П. Волинський,  Т. Бугайко).
Тенденція  до  повного  аналізу  ліричного  твору  (П. Волинський,  Т. Бугайко).  Тенденція  до
мотивації  навчання  літератури  (Є. Пасічник).   Тенденція  до  застосування  практичних  методів
навчання  літератури.   Тенденція  до  вивчення  та  розвитку  читацьких  інтересів  у  позашкільній
роботі  учнів.  Тенденція  щодо  формування  в  учнів-читачів  образних  і  понятійних  узагальнень
(К. Сторчак). Самостійність і творча активність учнів на уроках літератури (І. Синиця, І. Соболєв,
Б. Степанишин).

Кредит  3.  Провідні  тенденції  розвитку  сучасної  методики  навчання  української
літератури.



Наголос робиться на особистісно орієнтованому навчанні та вихованні засобами літератури
в умовах  здійснення  компетентнісного  підходу  до  реалізації  літературної  освіти  в  українській
школі, яка потребує нового вчителя.

Тема  7.  Особистісно  зорієнтоване  та  компетентнісно  наповнене  навчання  української
літератури.  Психологія  читання  і  розуміння  художнього  твору  (І. Синиця,  Є. Сверстюк).
Застосування системи навчальних завдань на цілеспрямований розвиток мислення читачів-учнів
(Н. Падалка,  В. Паламарчук).  Педагогічне  керівництво  навчальною  роботою  учнів
(В. Сухомлинський)  та  ефективність  уроку  літератури  (Л. Худаш).   Вивчення  теоретико-
літературних  знань  у  школі  (О. Бандура).  Естетичний  розвиток  учнів  засобами  літератури
(Л. Лісовський,  Н. Волошина).  Наголос на  виховному впливі  художнього слова та  його  ролі  в
інтелектуальному  розвитку  читачів-учнів  (І. Соболєв).  Методичні  ідеї  І. Соболєва.  Врахування
вікових  особливостей  літературного  розвитку  учнів  (Є. Пасічник).  Тенденція  до  поетапного
вивчення художнього твору (В. Неділько, Є. Пасічник). Визначення основних принципів аналізу
художнього твору в школі (В. Неділько, Є. Пасічник). Тенденція до розмежування специфічних і
дидактичних принципів літературного аналізу (Т. Бугайко, Ф. Бугайко, Є. Пасічник). Тенденція до
визначення  шляхів  аналізу  художнього  твору  (В. Неділько,  Є. Пасічник).  Тенденція  вивчення
літератури  як  людинознавства  (Є. Ільїн).  Тенденція  визначення  процедури  аналізу  твору
(В. Неділько, Є. Пасічник, А. Ситченко). Тенденція переходу від емоційного сприймання твору до
його логічно-осмисленого розбору (А. Канська).

Тема  8.  Поєднання  змістового  і  формального  аспектів  літературної  освіти.  Посилення
інтересу  фахівців  до   психологічних  основ  вивчення  літератури  (Л. Худаш).  «Закон  бачення»
картин твору та їх «усне малювання» (Б. Буяльский). Тенденція до «вивчення» літератури замість
«викладання»  (Б. Буяльский).  Тенденція  до  вироблення  правил  аналітичної  роботи  над  твором
(П. Блонський,  В. Паламарчук,  А. Ситченко).  Кероване  вчителем  опрацювання  учнями
літературного  твору  (І. Бацій).  Тенденція  до  визначення  та  врахування  специфіки  вивчення
художнього твору (І. Бровко, А. Ситченко).  Упорядковане навчання літератури (друга половина
ХХ століття).  Тенденція  до проведення літературного аналізу  вже з  п’ятого класу (Т. Бугайко,
Ф. Бугайко,  А. Ситченко).  Розробка  теорій  уроку  літератури  (О. Дорошкевич,  К. Сторчак,
І. Соболєв,  К. Ходосов).  Визначення  особливостей  уроку  літератури  (В. Неділько).  Навчальна
психологія як засіб ефективності уроки літератури (А. Ситченко). Формування літературознавчої
компетентності учнів (Л. Базиль, Т. Яценко). Тенденція взаємозв’язку змісту знань і процедури дій
по їх застосуванню. Відкритість основних форм і методів навчання літератури. Самостійна робота
учнів  на  уроках   літератури  (В. Неділько,  Б. Степанишин).  Класифікації  методів  навчання
літератури  (В. Неділько,  Є. Пасічник,  М. Кудряшов).  Інтеграція  змісту,  форм,  методів  та  умов
навчання літератури. Формування «школи навчання» (Л. Березівська, В. Паламарчук).

Кредит  4.  Пріоритетні  напрями  становлення  новітньої  методики  навчання
української літератури.

Тема  9.  Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  навчання  у  шкільному
літературному навчанні.  Дидактичні й методичні аспекти використання сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій у шкільному навчанні літератури виявляється у підвищенні мотивації
навчальної  та  пізнавальної  активності  учнів,  урізноманітненні  видів  методів,  прийомів  і  форм
вивчення  художніх  творів,  індивідуалізації  навчання,  інтенсифікації  самостійної  роботи  учнів,
збільшенню обсягу виконаних навчальних завдань, розширенню інформаційних потоків шляхом
використання можливостей Інтернет-ресурсів.

Тема 10. Профілізація шкільної літературної освіти. Диференційований підхід до вивчення
літератури  в  школі  на  профільному  рівні  реалізується  через  її  поглиблене  опрацювання.
Поглиблене  вивчення  української  літератури  розглядається  вченими  як  один  із  напрямів
модернізації  сучасної  школи,  що  формується  з  урахуванням  інваріантного  змісту  навчання  на
загальнодержавному рівні та відповідає освітньому стандарту. 

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. Наукові засади методики навчання української літератури

Тема 1. Філософія літературної освіти. 9 2 2 5

Тема 2. Психолого-педагогічні засади розвитку
предметної дидактики.

8 1 2 5

Тема 3. Історія методичної науки про навчання
української літератури.

13 1 2 10

Усього: 30 4 6 20
Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики
Тема  4.  Особливості  становлення  методичної
думки до поч. ХХ ст.

13 1 2 10

Тема  5.  Проблематика  розвитку  методики
навчання  української  літератури  в  радянську
епоху.

9 1 2 6

Тема 6. Тенденції розвитку методичної науки в
умовах національної школи.

8 2 6

Усього: 30 2 6 22
Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
Тема  7.  Особистісно  зорієнтоване  та
компетентнісно  наповнене  навчання
української літератури.

15 1 2 12

Тема  8.  Поєднання  змістового  і  формального
аспектів літературної освіти.

15 1 2 12

Усього: 30 2 4 24
Кредит  4.  Пріоритетні  напрями  становлення  новітньої  методики  навчання  української
літератури
Тема  9.  Використання  інформаційно-
комунікаційних  технологій  навчання  у
шкільному літературному навчанні. 

12 1 1 10

Тема 10. Профілізація шкільної літературної 
освіти.

18 1 1 16

Усього: 30 2 2 26
Усього годин: 120 10 18 92

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. Наукові засади методики навчання української літератури

Тема 1. Філософія літературної освіти. 8 1 2 5

Тема 2. Психолого-педагогічні засади розвитку
предметної дидактики.

6 1 5

Тема 3. Історія методичної науки про навчання
української літератури.

16 16

Усього: 30 2 2 26
Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики



Тема  4.  Особливості  становлення  методичної
думки до поч. ХХ ст.

11 1 10

Тема  5.  Проблематика  розвитку  методики
навчання  української  літератури  в  радянську
епоху.

10 2 8

Тема 6. Тенденції розвитку методичної науки в
умовах національної школи.

9 9

Усього: 30 1 2 27
Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
Тема  7.  Особистісно  зорієнтоване  та
компетентнісно  наповнене  навчання
української літератури.

16 1 2 13

Тема  8.  Поєднання  змістового  і  формального
аспектів літературної освіти.

14 14

Усього: 30 1 2 27
Кредит 4. Пріоритетні напрями становлення новітньої методики навчання української 
літератури
Тема  9.  Використання  інформаційно-
комунікаційних  технологій  навчання  у
шкільному літературному навчанні. 

15 2 13

Тема 10. Профілізація шкільної літературної 
освіти.

15 15

Усього: 30 2 28
Усього годин: 120 4 8 108

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Наукові засади методики навчання української літератури
1. Тема 1. Методологічні засади шкільного навчання літератури. 2
2. Тема 2. Психолого-педагогічні засади розвитку предметної дидактики. 1
3. Тема 3. Історія методичної науки про навчання української літератури. 1

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики
4. Тема 4. Особливості становлення предметної дидактики. 1
5. Тема 5. Розвиток нової української методики навчання літератури. 1
Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
6. Тема 7. Специфіка сучасної методики навчання української літератури. 1
7. Тема 8. Поєднання змістового і формального аспектів літературної освіти. 1

Кредит 4. Пріоритетні напрями становлення новітньої методики навчання української 
літератури

8. Тема  9.  Розвиток  методики  навчання  української  літератури  в  умовах
інформаційного суспільства.

1

9. Тема 10. Профілізація шкільної літературної освіти. 1

Разом: 10
Заочна форма навчання 

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин



Кредит 1. Наукові засади методики навчання української літератури
1. Тема 1. Методологічні засади шкільного навчання літератури. 1
2. Тема 2. Психолого-педагогічні засади розвитку предметної дидактики. 1

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики
3. Тема 4. Особливості становлення предметної дидактики. 1
Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
4. Тема 7. Специфіка сучасної методики навчання української літератури. 1

Разом: 4
5. Теми практичних занять

Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Наукові засади методики навчання української літератури
1. Тема 1. Передумови вітчизняної методики навчання літератури. 2
2. Тема 2. Психолого-педагогічні засади розвитку предметної дидактики. 2
3. Тема 3. Історія методичної науки про навчання української літератури. 2

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики
4. Тема 4. Особливості становлення методичної думки першої пол. ХХ ст. 2
5. Тема 5.  Проблематика розвитку методики навчання української літератури в

радянську епоху.
2

6. Тема 6. Тенденції розвитку методичної науки в умовах національної школи. 2
Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
7. Тема 7. Специфіка сучасної методики навчання української літератури. 2
8. Тема 8. Поєднання змістового і формального аспектів літературної освіти. 2

Кредит 4. Пріоритетні напрями становлення новітньої методики навчання української 
літератури

9. Тема  9.  Розвиток  методики  навчання  української  літератури  в  умовах
інформаційного суспільства.

1

10. Тема 10. Профілізація шкільної літературної освіти. 1
Разом: 18

Заочна форма навчання
№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Наукові засади методики навчання української літератури
1. Тема 1. Передумови вітчизняної методики навчання літератури. 2

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики
2. Тема 5. Педагогічні ідеї Т. Бугайко і Ф.Бугайко як вектор розвитку методичної

науки ХХ ст. в Україні
2

Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
3. Тема 7. Специфіка сучасної методики навчання української літератури. 2

Кредит 4. Пріоритетні напрями становлення новітньої методики навчання української 
літератури

4. Тема  9.  Розвиток  методики  навчання  української  літератури  в  умовах
інформаційного суспільства.

2

Разом: 8
6. Самостійна робота

Денна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість



годин
Кредит 1. Наукові засади методики навчання української літератури 
1. Тема  1.  Філософія  літературної  освіти.  Заповнити  таблицю  «Провідні

методичні ідеї основоположників методики навчання української літератури».
5

2. Тема  2.  Психолого-педагогічні  засади  розвитку  предметної  дидактики.
Створити дві навчальні  моделі різних типів уроків української літератури в
основній  та  старшій  школі,  застосувавши  методичні  ідеї  Т. Бугайко  та
Ф. Бугайка, О. Дорошкевича, О. Білецького (на вибір). 

5

3. Тема  3.  Історія  методичної  науки  про  навчання  української  літератури.
Проаналізувати  постанову  «Про  підручники  для  початкової  та  середньої
школи» на предмет позитивних та негативних змін в радянській освіті.

10

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики 
4. Тема  4.  Особливості  становлення  методичної  думки  до  поч.  ХХ  ст.

Ознайомитись зі статтею «Слово некоего калугера о чьтьи книг», яка вміщена
в  «Ізборник  Святослава»  1076 року та  виписати  методичні  вказівки-поради
про те, як треба читати художні твори (http://lib4all.ru/base/B3284/B3284Part21-
33.php).

10

5. Тема 5.  Проблематика розвитку методики навчання української літератури в
радянську  епоху.  Ознайомившись  із  методичними  ідеями  Т.  Бугайко  та
Ф. Бугайка, створити навчальну  модель уроку української літератури аналізу
художнього  твору  та  уроку  розвитку  мовлення  (клас  та  тема  за  вибором
студента).

6

6. Тема 6.  Тенденції розвитку методичної науки в умовах національної школи.
Написати  доповідь  про значення  наукових досягнень  методистів  літератури
другої половини ХХ століття.

6

7. Тема  7.  Особистісно  зорієнтоване  та  компетентнісно  наповнене  навчання
української  літератури.  Спроектувати  навчальні  моделі  уроків  української
літератури для вчителів щодо роботи над художнім твором, орієнтуючись на
положення методистів означеного періоду.

12

8. Тема  8.  Поєднання  змістового  і  формального  аспектів  літературної  освіти.
Спроектувати методичні рекомендації для вчителів щодо роботи над художнім
твором, орієнтуючись на положення методистів означеного періоду.

12

Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
9. Тема  9.  Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  навчання  у

шкільному  літературному  навчанні.  Створити  навчальні  моделі  уроків
української літератури в основній та старшій школі, спираючись на ідеї, які
сформувалися в умовах становлення національної  школи (тип,  тема уроку і
клас за вибором студента).

10

Кредит 4. Пріоритетні напрями становлення новітньої методики навчання української 
літератури
10. Тема  10.  Профілізація  шкільної  літературної  освіти.  Розробити  навчальні

моделі  п’ятьох  різних  типів  уроків  української  та  світової  літератури  в
основній  і  старшій  школі,  застосовуючи  елементи  опрацьованих  сучасних
технологій навчання.

16

Разом: 92
Заочна форма навчання

№
з/п

Назва теми Кіль-
кість
годин

Кредит 1. Наукові засади методики навчання української літератури 



1. Тема  1.  Філософія  літературної  освіти.  Заповнити  таблицю  «Провідні
методичні ідеї основоположників методики навчання української літератури».

5

2. Тема  2.  Психолого-педагогічні  засади  розвитку  предметної  дидактики.
Створити дві навчальні  моделі різних типів уроків української літератури в
основній  та  старшій  школі,  застосувавши  методичні  ідеї  Т. Бугайко  та
Ф. Бугайка, О. Дорошкевича, О. Білецького (на вибір). 

5

3. Тема  3.  Історія  методичної  науки  про  навчання  української  літератури.
Проаналізувати  постанову  «Про  підручники  для  початкової  та  середньої
школи» на предмет позитивних та негативних змін в радянській освіті.

16

Кредит 2. Етапи й умови становлення предметної дидактики 
4. Тема  4.  Особливості  становлення  методичної  думки  до  поч.  ХХ  ст.

Ознайомитись зі статтею «Слово некоего калугера о чьтьи книг», яка вміщена
в  «Ізборник  Святослава»  1076 року та  виписати  методичні  вказівки-поради
про те, як треба читати художні твори (http://lib4all.ru/base/B3284/B3284Part21-
33.php).

10

5. Тема 5.  Проблематика розвитку методики навчання української літератури в
радянську  епоху.  Ознайомившись  із  методичними  ідеями  Т.  Бугайко  та
Ф. Бугайка, створити навчальну  модель уроку української літератури аналізу
художнього  твору  та  уроку  розвитку  мовлення  (клас  та  тема  за  вибором
студента).

8

6. Тема 6.  Тенденції розвитку методичної науки в умовах національної школи.
Написати  доповідь  про значення  наукових досягнень  методистів  літератури
другої половини ХХ століття.

9

7. Тема  7.  Особистісно  зорієнтоване  та  компетентнісно  наповнене  навчання
української  літератури.  Спроектувати  навчальні  моделі  уроків  української
літератури для вчителів щодо роботи над художнім твором, орієнтуючись на
положення методистів означеного періоду.

13

8. Тема  8.  Поєднання  змістового  і  формального  аспектів  літературної  освіти.
Спроектувати методичні рекомендації для вчителів щодо роботи над художнім
твором, орієнтуючись на положення методистів означеного періоду.

14

Кредит 3. Провідні тенденції розвитку сучасної методики навчання української літератури
9. Тема  9.  Використання  інформаційно-комунікаційних  технологій  навчання  у

шкільному  літературному  навчанні.  Створити  навчальні  моделі  уроків
української літератури в основній та старшій школі, спираючись на ідеї, які
сформувалися в умовах становлення національної  школи (тип,  тема уроку і
клас за вибором студента).

13

Кредит 4. Пріоритетні напрями становлення новітньої методики навчання української 
літератури
10. Тема  10.  Профілізація  шкільної  літературної  освіти.  Розробити  навчальні

моделі  п’ятьох  різних  типів  уроків  української  та  світової  літератури  в
основній  і  старшій  школі,  застосовуючи  елементи  опрацьованих  сучасних
технологій навчання.

15

Разом: 108
7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

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

2. Завдання, спрямовані на формування вмінь науково-дослідницької роботи з фаху. 
8. Форми роботи та критерії оцінювання

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА СУМА ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 



ЄКТС БАЛІВ 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  200  до  400  балів  (за  4
кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти – 4 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопичу-вальні

бали/сума
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50 400/100

25 25 50 25 25 50 50 50 25 25
*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

10. 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.



11. 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.

12. Рекомендована література
Базова 

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

2. Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : Вид. від ЧНУ імені Богдана
Хмельницького, 2008. 608 с. 

3. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі.  Вид. 2-ге. Київ :  Т-во
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