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ВСТУП 
 

Пріоритетним завданням закладів вищої освіти в умовах 
стрімкого руху до європейського освітнього простору є 
підготовка висококваліфікованих учителів української мови і 
літератури. Сучасна школа потребує освіченого, креативного 
освітянина, який володіє глибокими знаннями, має сформовані 
професійні вміння й навички, здобуває й генерує власні ідеї, 
пропонуючи шляхи їх упровадження в практику шкіл, здатний 
до постійного фахового зростання й мобільності, тобто 
є високонкурентним і затребуваним на ринку праці. Основні 
прагнення до інноваційного рівня освіти висувають і нові 
вимоги, що викладено в законах України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті, Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2010–2021 рр., Державній національній програмі «Освіта» 
(«Україна ХХІ століття»), Державній програмі «Вчитель», 
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, 
Державному стандарті вищої освіти. Відповідно до їхніх 
положень майбутні вчителі української мови та літератури 
повинні орієнтуватися в мовознавчій та літературознавчій теорії 
з урахуванням найновіших наукових досягнень; володіти 
високим рівнем культури мовлення; прагнути до 
самовдосконалення й креативної самореалізації, мобільності 
щодо застосування отриманих знань; оперувати новітніми 
технологіями у процесі викладання української мови та 
літератури; вести активні дослідницькі розвідки, підвищуючи 
власний професійний рівень, тобто сповна зреалізуватися як 
високоосвічений фахівець 

Запропонований методичний посібник презентує корпус 
типових навчальних програм з методики навчання української 
мови і літератури, програми навчальної та виробничої практик. 
У програмах розкрито зміст навчальної дисципліни, визначено 
загальнопредметні й фахові компетентності, якими має 
оволодіти майбутній учитель української мови і літератури. 
Контент навчальної програми створено з можливістю 
трансформації під будь-яку кількість кредитів, що сприяє 
розробленню робочої програми дисципліни. До кожної 
програми додано списки літератури, як базової, так і 
допоміжної, зокрема довідкового характеру. 

Навчальну інформацію подано в межах тем, які об’єднують 
лекційні, практичній й лабораторні заняття, а також завдання 
для самостійної й контрольної роботи, що обумовлює зручність 
посібника в користуванні. 



МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
РОЗРОБНИК: Лілія Рускуліс 
 д. пед. наук, доцент 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 
«Методика навчання української мови» складена Рускуліс Л. В. 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
бакалаврів спеціальності 014. Середня освіта (Українська мова і 
література). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: методична 
система навчання української мови закладах середньої освіти.  

Міждисциплінарні зв’язки: сучасна українська 
літературна мова, історія мови, педагогіка.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета курсу: осмислити роль мови у формуванні етнічних 

спільнот, з’ясувати методологічне підґрунтя інтерпретації 
етномовних явищ, сформувати уявлення про мовну картину 
світу. 

Завдання курсу «Методика навчання української мови» є:  
1. Підготовка майбутніх учителів української мови до 

педагогічної діяльності. 
2. Розуміння соціальної ролі мови, її функцій, 

мовленнєвої діяльності та її компонентів у житті окремої 
людини й суспільства в цілому.  

3. Визначення цілей, змісту й обсягу курсу української 
мови в різних типах навчальних закладів і на різних етапах 
мовної освіти. 

4. Реалізація світоглядної функції мови, вплив на 
формування національно-мовної особистості. 

5. Вивчення й опис найбільш раціональних, оптимальних 
та ефективних методів і засобів навчання залежно від змісту 
матеріалу і мовленнєвої компетентності та забезпечення 
системи теоретичних знань і практичних умінь, що стануть у 
нагоді під час проходження педагогічної практики. 

6. Забезпечення належного рівня культури мовлення 
учнів, розвитку їх комунікативної компетентності. 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно 
пов'язаний із мовознавчими дисциплінами, що студенти 
засвоюють протягом навчання у ЗВО. 

Навчальна дисципліна складається з 7-ми кредитів. 
Результати навчання: знання та розуміння предметної 

області та розуміння професійної діяльності; уміння оперувати 
сучасним категоріально-термінологічним апаратом методичної 
науки; уміння використовувати професійно профільовані знання 
для аналізу і інтерпретації художнього, наукового тексту; 



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 та науковій діяльності фахівця; 
здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях;володіння різноплановими методами і способами 
перевірки знань із української мови та літератури; здатність 
проведення досліджень на належному рівні; уміння 
застосовувати методологічні прийоми наукових досліджень, 
сучасні методи та методики системного наукового аналізу у 
сфері освіти;  здатність демонструвати знання сучасної наукової 
парадигми в галузі середньої освіти та динаміки її розвитку, 
основні структурні компоненти та особливості мовознавчої 
підготовки фахівця, поглиблення знань в окремих галузях 
філології та належним чином представлену сформованість 
мовних та літературних компетенцій. 

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

І. Загальнопредметні: формувати власну оцінку, позиції 
щодо історичних процесів в Україні та місце української мови 
як рідної та державної; застосовувати досягнення національної 
та світової культури у вирішенні власних професійних та 
життєвих завдань; уміти застосовувати знання мови на практиці, 
користуватися мовними одиницями; володіти розвиненою 
культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 
думки; володіти всіма видами мовленнєвої діяльності 
(говоріння, читання, письмо, аудіювання) на базі достатнього 
обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, 
пунктуації та лінгвокраїнознавства; володіти навичками 
наукової організації праці; розвивати навички самостійного 
опанування нових знань; розвивати уміння працювати з 
довідковою літературою, різнотипними словниками, 
електронними базами даних, системами інформаційного 
пошуку. 

ІІ. Фахові: орієнтуватися в наукових парадигмах 
загального та прикладного мовознавства; критично оцінювати 
набутий досвід із позицій останніх досягнень філологічної 
науки; володіти сучасною мовознавчою та лінгводидактичною 
термінологією; аналізувати актуальні проблеми сучасної 
лінгводидактики середньої та вищої школи; розвивати 
педагогічне мислення, здатність до аналітичного розуміння 
педагогічної діяльності; навчитися аналізувати закономірності 
та принципи навчання; добирати методи, прийоми та форми 



роботи у педагогічній діяльності; засвоїти специфіку 
пізнавальних процесів та питання розвитку емоційно-вольової 
сфери особистості; упроваджувати ІКТ у майбутній професійній 
діяльності. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Тема 1. Методика мови як наука і навчальна 

дисципліна. Предмет і завдання методики мови. Місце 
методики української мови в системі інших наук гуманітарного і 
негуманітарного профілів. Концептуальні засади навчання 
української мови. Огляд історії становлення та розвитку 
методики української мови. 

Зміст і структура шкільного курсу української мови. 
Концепції мовної освіти. Державний стандарт мовної освіти в 
Україні. Мета і завдання української мови у шкільній освіті. 
Зміст і принципи побудови шкільного курсу рідної мови. 
Основні етапи вивчення української мови. Лінгвістичні основи 
навчання української мови.  

Тема 2. Програми і підручники з української мови. Зміст 
і структура шкільної програми з української мови. Основні 
положення «Пояснювальної записки». Принципи побудови 
програми. Структура розділів програми. Змістові лінії програми 
та шляхи їх реалізації. Шкільні підручники з української мови. 
Основні розділи підручника, зв'язок між його теоретичною та 
практичною частинами. Система вправ. Характер 
ілюстративного матеріалу, його призначення. Структурні 
компоненти підручника, текстові та позатекстові компоненти. 
Апарат орієнтації підручника. Історія створення програм і 
підручників з української мови. 

Тема 3. Психологічні чинники навчання. Психологічна 
характеристика особистості учня; особливості його психічних 
якостей. Психолінгвістичні чинники формування особистості 
учня. Мовленнєва діяльність та її компоненти. Мовні та 
мовленнєві уміння та навички. 

Тема 4. Дидактичні засади навчання. Підходи до 
навчання мови. Закономірності навчання мови. 
Загальнодидактичні й специфічні принципи навчання рідної 
мови. Класифікація традиційних та інноваційних методів 
навчання мови як лінгводидактична проблема. Характеристика 
методів навчання. Загальнодидактичні та часткові прийоми 
навчання. Засоби навчання української мови. Вимоги до 
дидактичного матеріалу. Наочність на уроках мови. Технічні 
засоби навчання. Інформаційно-комунікаційні технології 
навчання мови. 



Тема 5. Основні завдання сучасного уроку української 
мови. Зміст уроку. Зовнішня і внутрішня системи уроку. 
Поняття триєдиної мети уроку. Дидактичні основи класифікації 
уроків. Різні погляди до класифікації уроків. Особливості 
структури уроку української мови. Нестандартні уроки мови та 
методика їх проведення. 

Тема 6. Планування мовного матеріалу. Види планування 
(календарне, тематичне (календарно-тематичне), поурочне). 
Спостереження й аналіз уроку. 

Тема 7. Методика навчання фонетики, графіки, орфоепії. 
Зміст шкільного курсу фонетики та його значення. Зв’язок 
занять з фонетики із вивченням графіки, орфографії, орфоепії, 
граматики, розвитком зв’язного мовлення. Завдання вивчення 
фонетики в школі. Методи навчання фонетики та орфоепії. 
Система вправ. 

Тема 8. Особливості вивчення лексики та фразеології. Мета 
та завдання навчання лексики та фразеології. Зміст шкільного 
курсу лексики та фразеології. Значення вивчення лексикології та 
фразеології. Система тренувальних вправ. Лексикологія. 
Словникова робота. 

Тема 9. Загальні питання вивчення граматики. Місце і 
значення вивчення граматики у шкірному курсі мови. Предмет і 
завдання методики граматики. Лінгводидактичні та власне 
методичні принципи навчання граматики. Ефективні методи і 
прийоми навчання граматики. 

Значення і завдання вивчення будови слова. Шляхи 
подолання труднощів у виділенні морфем. Прийоми вивчення 
морфемної будови слова. Значення, завдання і принципи 
вивчення словотвору в школі. 

Значення, завдання, зміст і принципи вивчення частин мови 
в шкільному курсі. Вивчення частин мови у зв’язку з іншими 
розділами мовознавства. Особливості вивчення іменних частин 
мови. Методика вивчення дієслова та його форм. Методика 
вивчення службових частин мови та вигуку. 

Значення вивчення синтаксису. Етапи вивчення синтаксису. 
Особливості вивчення словосполучення і речення. Шляхи 
подолання труднощів у вивченні головних і другорядних членів 
речення. Методика опрацювання односкладних і неповних 
речень. Особливості вивчення ускладнених речень. Методика 
вивчення складного речення. 

Тема 10. Методика орфографії та пунктуації. Зміст, мета й 
завдання орфографії у шкільному курсі мови. Загальні 
принципи, методи і прийоми навчання орфографії. Роль 
граматики, орфографічних правил, читання під час вивчення 



орфографії. Система вправ і види робіт з удосконалення 
орфографічних умінь та навичок. Види диктантів та методика їх 
проведення. 

Місце і значення розділу «Пунктуація» в шкільному курсі 
мови. Завдання пунктуації. Основні терміни пунктуації. 
Методичні прийоми навчання пунктуації. Система вправ. 

Тема 11. Наукові засади методики розвитку мовлення. 
Зв’язне мовлення як методичне поняття. Значення і завдання 
роботи з розвитку мовлення. Уміння та навички усного та 
писемного мовлення. Поняття про види мовленнєвої діяльності. 

Наукові роботи з текстом. Методичне поняття тексту. 
Категорії текстів. Класифікація текстів. 

Тема 12. Методика роботи над переказами. Види переказів. 
Місце переказів у системі зв’язного мовлення. Методика 
проведення переказу (підготовча робота, складання плану, 
мовний аналіз, редагування). Норми оцінювання переказів. 

Тема 13. Методика написання творів. Місце творів у 
системі роботи з розвитку зв’язного мовлення. Класифікація 
творів. Методика проведення різних видів творів. Методика 
перевірки й оцінювання творів. 

Тема 14. Методика роботи зі стилістики. Методика 
опрацювання стилів мовлення, формування стилістичних умінь 
та навичок. Функціонально-стилістичний підхід до навчання 
української мови. Особливості уроків вивчення стилів мовлення 
у 5-7 класах. Система вправ зі стилістики. Роботи зі стилістики у 
старших класах. 

Тема 15. Місце і роль позакласної роботи у процесі 
навчання рідної мови. Взаємозв’язок позакласної роботи з 
класними заняттями. Основні принципи організації позакласної 
роботи та методика їх проведення. Організація та методика 
проведення мовного гуртка. 

Мета й завдання проведення спецкурсів та факультативних 
занять з української мови. Аналіз програм спецкурсів, 
факультативних занять. Основні методи і прийоми роботи. Роль 
спецкурсів і факультативних занять у формуванні умінь 
самоосвіти. 

3. Рекомендована література 
Базова 

1. Караман С. О. Методика навчання української мови в 
гімназіях: Навчальний посібник для студентів вищих 
закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. 272 с. 

2. Кучерук О. Методологічні засади особистісно орієнтованої 
лінгводидактики. Українська мова і література в школі. 
013. № 6. С. 20-24. 



3. Методика навчання української мови в середніх освітніх 
закладах / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 
2004. 400 с. 

4. Рускуліс Л. Методика навчання української мови у схемах, 
таблицях, коментарях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 112 с. 

5. Словник-довідник з української лінгводидакти: навч. посіб. 
/ кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2015. 320 с.  

 
Допоміжна 

1. Бакум З. П. Теоретико-методичні засади навчання фонетики 
української мови в гімназії: монографія. Кривий Ріг: 
Видавничий дім, 2008. 338 с. 

2. Біляєв О., Скуратівський Л., Шелехова Г. Концепція 
навчання державної мови в школах України. Дивослово. 
1996. № 1. С. 16-21. 

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

4. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання 
української мови в старших класах природничо-
математичного профілю: монографія. Луганськ: Альма-
матер, 2004. 362 с. 

5. Державна програма «Вчитель». URL: http://zakon3.rada. 
gov.ua/laws/show/379-2002-%D0%BF). 

6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-
%D0%BF (дата звернення: 22.06.2018). 

7. Дороз В. Ф. Методика навчання української мови в 
загальноосвітніх закладах: навч. пос. К.: Центр учбової 
літератури, 2008. 386 с. 

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

9. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: 
вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. 
С. Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 2003. 273 с. 

10. Захлюпана Н. М., Кочан І. М. Словник-довідник з методики 
викладання української мови. Львів: Вид. центр ЛНУ імені 
Івана Франка, 2002. 250 с. 

11. Караман С. О. Методика навчання української мови в 
гімназіях: Навчальний посібник для студентів вищих 
закладів освіти. К.: Ленвіт, 2000. 272 с. 

12. Концепція мовної освіти (12-річна школа). 
URL:.http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/. 

13. Кучеренко І. Теоретичні і методичні засади сучасного уроку 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/


української мови в середній школі: монографія. Умань: 
ФОП Жовтий О. О., 2014. 410 с. 

14. Кучеренко І. А., Мамчур Л. І. Українська мова: шляхи 
розвитку професійної мовнокомунікативної 
компетентності: навч. посіб. для студ. Умань: Софія, 2010. 
139 с.  

15. Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні 
комунікативної компетентності учнів основної школи: 
монографія. Умань: Видавець «Сочінський», 2012. 449 с. 

16. Мацько Л. І. Українська мова в освітньому просторі: 
навчальний посібник для студентів-філологів освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр». К.: Вид-во НПУ імені 
М. П. Драгоманова, 2009. 607 с. 

17. Нікітіна А. В. Українська лінгвометодика для магістрантів: 
навчально-методичний посібник. Старобільськ: Вид-во ДЗ 
«ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. 375 с. 

18. Омельчук С. Навчання морфології української мови на 
засадах дослідницького підходу: теорія і практика: 
монографія. К.: Генеза, 2014. 368 с. 

19. Остапенко Н. Технологія сучасного уроку української мови: 
навч. посібник / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, 
В. М. Руденко. КЦ «Академія», 2001. 248 с. 

20. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. Концептуальні 
засади комунікативної методики навчання української 
мови. Українська мова і література в школі. 2006. № 1. 
С. 15–20. 

21. Пентилюк М., Горошкіна О., Нікітіна А. Концепція 
когнітивної методики навчання української мови. 
Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9. 

22. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів 
української мови і літератури: монографія. Суми: ВВП 
«Мрія-1» ТОВ, 2005. 404 с. 

23. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної 
мовно-комунікативної компетенції студентів філологічних 
факультетів: монографія. Черкаси, 2006. 371 с. 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Методика навчання української мови в середніх освітніх 
закладах / Кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 
2004. 400 с. (50 екз.). 

2. Рускуліс Л. Методика навчання української мови у схемах, 
таблицях, коментарях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. 112 с. (50 екз.). 

3. Словник-довідник з української лінгводидакти: навч. посіб. 



/ кол. авторів за ред. М. І. Пентилюк. К.: Ленвіт, 2015. 320 с. 
(50 екз.). 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

залік (5 семестр), іспит (6 семестр). 
5. Засоби діагностики успішності навчання: виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, 
самостійна робота студента, укладання словника до курсу, 
написання реферату, опрацювання матеріалів із інтернет-
ресурсів. 
 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ 
РОЗРОБНИКИ: Анатолій Ситченко, 

доктор педагогічних 
наук, професор; 

 Ольга Мхитарян, 
кандидат педагогічних 
наук, старший викладач 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст і 

форми організації та проведення навчального процесу на уроках 
української літератури й у позакласній та позашкільній роботі в 
загальноосвітніх навчальних закладах. 

Міждисциплінарні зв’язки: літературознавство, 
психологія, педагогіка, мовознавство, філософія, історія, 
правознавство, соціологія та інші. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Мета курсу: формування загальнопредметних і фахових 

компетентностей вчителя української літератури,  професійної 
та особистісної готовності працювати в умовах Нової 
української школи. 

Завданнями курсу «Методика навчання української мови» є: 
1. Засвоєння студентами основних відомостей з історії й 

теорії методики літератури, шкільного літературознавства та 
практичної методики.  

2. Оволодіння майбутніми словесниками методологічними 
принципами оцінки явищ словесного мистецтва. 

3. Формування вмінь самостійної навчально-дослідної 
діяльності та креативної здатності майбутнього вчителя 
літератури використовувати набуте в нестандартних ситуаціях, 
виявляти конструктивність і прогностичність в організації й 
плануванні педагогічного процесу.  

4. Плекання у студентів потреби до підвищення освітнього 
рівня та науково-дослідної роботи впродовж життя.  



5. Сприяння всебічному розвитку, активному становленню 
й самореалізації особистості майбутнього фахівця.  

6. Виховання високодуховної національно свідомої 
культуромовної особистості педагога.  

Передумови для вивчення дисципліни: обізнаність зі 
шкільним курсом української літератури, а також – історією й 
теорією української літератури та історією літературної 
критики, педагогікою, психологією, філософією, основами 
наукових досліджень як теоретичної бази прикладної й 
дослідницької в галузі шкільної літературної освіти. Курсу 
«Методика навчання української літератури» властиві зв’язки з 
теоретичними курсами загального фундаментального та 
професійного циклу – «Методика навчання української мови», 
«Історія української літератури», «Теорія літератури», «Історія 
світової літератури».  

Результати навчання: знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної діяльності; уміння оперувати 
сучасним категоріально-термінологічним апаратом методичної 
науки; уміння використовувати філологічні знання в процесі 
викладання української літератури у відповідних типах середніх 
навчальних закладів; уміння використовувати професійно 
профільовані знання для аналізу і інтерпретації художнього, 
наукового тексту; 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 та науковій 
діяльності фахівця; здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях; володіння різноплановими методами і 
способами перевірки знань із української літератури; здатність 
проведення досліджень на належному рівні; уміння 
застосовувати методологічні прийоми наукових досліджень, 
сучасні методи та методики системного наукового аналізу у 
сфері освіти; здатність демонструвати знання сучасної наукової 
парадигми в галузі середньої освіти та динаміки її розвитку, 
основні структурні компоненти та особливості 
літературознавчої підготовки фахівця, поглиблення знань в 
окремих галузях філології та належним чином представлену 
сформованість літературних компетенцій.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 
оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: глибокі переконання стосовно ролі 
ефективного спілкування засобами мови та культури усного і 
писемного мовлення; здатність тлумачити поняття, пояснювати 



суспільні та мистецькі процеси, життєві ситуації за допомогою 
слова та різного виду відповідної наочності; орієнтація на 
діяльність творчого характеру, вміння планувати діяльність, 
розподіляючи функції між усіма її учасниками та погоджуючи 
завдання спільної роботи; здатність використовувати 
досягнення національної та світової культури під час 
розв’язання професійних та соціо-гуманітарних проблем; 
готовність розвивати інтелектуальний рівень, професійні знання 
і вміння, вдосконалювати концепцію своєї фахової діяльності; 
здатність підвищувати культуру логічного та алгоритмічного 
мислення, створювати технологічні моделі професійної та 
життєвої діяльності; розвиток технологічної свідомості, 
культури професійної діяльності; вміння аналізувати й 
узагальнювати, порівнювати й систематизувати проблемний 
матеріал; схильність до гіпотетичного мислення, готовність до 
науково-дослідної, зокрема експериментальної роботи з метою 
застосування її результатів у професійній діяльності; уміння 
вести пошук необхідної інформації, використовуючи довідкову 
літературу, електронні бази даних та ІКТ; оцінювати власний 
суб’єктний досвід із погляду його актуальності й ефективності, 
визначати напрями і засоби його неперервного розвитку.  

ІІ. Фахові: усвідомлення вимог нормативно-правових 
документів, що регулюють професійну діяльність учителя 
літератури; розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти в 
Україні, актуальних проблем підготовки педагогічних кадрів 
для роботи у реформованій середній школі; знання основних 
категорій і закономірностей розвитку методики навчання 
української літератури, усвідомлення тенденцій розвитку її на 
сучасному етапі; здатність планувати предметну навчально-
виховну роботу з урахуванням потреб і можливостей класного 
колективу; готовність до науково обґрунтованого вивчення 
літературних творів різного роду і жанру, здатність до 
формування в учнів відповідних аналітико-синтетичних умінь та 
особистісних якостей; готовність до формування в учнів 
теоретико-літературних компетентностей і здатності до 
застосування їх у практичній роботі над текстом виучуваного 
твору; здатність до теоретичного і навчального моделювання 
уроків літератури, формування в учнів предметних 
компетентностей та алгоритмічної свідомості; уміння творчо 
застосовувати набуті загальнопредметні й фахові 
компетентності під час педагогічної практики; готовність 
формувати в учнів естетичне ставлення до мистецтва слова як 
джерела духовності, розвивати в них творчі здібності. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 



Тема 1. Методика навчання літератури як наука.  
Вступ. Поняття методики навчання літератури, її мета і 

завдання. Складові методичної науки, її своєрідність та зв’язки 
із суміжними науками: філологією, педагогікою та психологією, 
а також із філософією, історією, соціологією, правознавством та 
ін. Співвідношення методики і технології літературної освіти. 

Тема 2. Зміст і організація навчання української літератури 
в загальноосвітніх закладах.  

Державні документи про освіту. Державні стандарти 
базової і повної середньої освіти. Концептуальні засади Нової 
української школи. Оновлені навчальні програми шкільного 
курсу української літератури. Планування роботи вчителя 
літератури. Особливості навчання літератури й завдання 
літературної освіти школярів. Літературний розвиток учнів та 
їхні навчальні досягнення, їх оцінювання.  

Тема 3. Типологія уроків літератури.  
Мета і завдання уроків української літератури. Класифікації 

уроків літератури та їх структура. Інноваційні форми уроків 
літератури. Моделювання сучасного уроку. 

Тема 4. Методи навчання на уроках літератури.  
Поглиблення понять про методи і прийоми навчання. 

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

Тема 5. Специфіка вивчення художньої літератури.  
Проблеми вивчення художнього твору. Особливості 

навчання літератури. Поняття про вивчення твору та його 
аналіз, розуміння прочитаного та його засвоєння.  

Тема 6. Етапи вивчення художнього (епічного) твору в 
школі.  

Етапний процес вивчення твору. Підготовка учнів до 
сприймання виучуваного твору. Вивчення відомостей про 
письменника та життєву основу, Життєву основу твору в 
основній і старшій школі. Мета і завдання, організація та 
проведення первинного читання тексту.  

Тема 7. Шляхи літературного аналізу та їх структура.  
Перехід від читання до аналізу твору. Принципи і шляхи 

літературного аналізу, їх структура і технологія проведення. 
Поняття про літературну задачу. Алгоритмізація розумових дій 
як ефективний засіб навчання. Поняття про моделювання 
літературного аналізу. 

Тема 8. Особливості аналізу творів різного літературного 
роду.  



Родова і жанрова специфіка літературних творів і 
врахування її під час їх вивчення. Особливості аналізу епічних, 
драматичних і ліричних творів. Інтерсуб’єктне навчання 
української літератури в школі.  

Тема 9. Образні та поняттєві узагальнення читачів-учнів.  
Організація та проведення підсумкової роботи учнів над 

прочитаним твором. Встановлення зв’язків між типовими 
літературними явищами, формування в учнів синтетичного 
мислення з метою виведення на основі вивченого твору 
відповідних образних і поняттєвих узагальнень. Інтерпретація 
твору та її доведення. Розвиток продуктивного мислення і  
творчої діяльності. Естетичне враження від прочитаного.  

Тема 10. Уроки про позакласне читання. 
Пізнавально-виховне значення уроків про позакласне 

читання. Класифікації уроків у базовій і старшій школі. Зміст, 
методи і форми уроків про позакласне читання в середніх і 
старших класах. Активізація і методичний супровід 
позакласного читання школярів. Взаємозв’язок самостійного 
читання учнів з уроками про позакласне читання. Інноваційні 
форми і методи підготовки і проведення позакласного читання 
та бесід за прочитаними творами. 

Тема 11. Розвиток мовлення учнів на уроках літератури.  
Навчально-виховна роль розвитку мовлення у шкільному 

курсі української літератури. Поняття комунікативної 
компетентності учнів. Особливості усного та писемного 
мовлення учнів базової і повної школи. Зміст і форми, система 
усного і писемного мовлення учнів основної і старшої школи. 
Інноваційні підходи до розвитку мовлення учнів. Учнівські 
твори, їх види й обсяг. Підготовка учнів до написання творів, їх 
перевірка й оцінювання. Аналіз письмових робіт учнів. 
Риторичні засади розвитку мовлення учнів.  

Тема 12. Вивчення літературної історії, теорії й критики в 
школі.  

Місце і значення історико-літературних, теоретичних і 
критичних відомостей у шкільному курсі літератури. 
Використання оглядових форм викладу цих відомостей. Етапи 
формування теоретико-літературних понять. Активізація 
самостійної пізнавальної діяльності учнів у здобутті історичних, 
теоретичних і критичних знань із літератури. Планування й 
проведення вчителем історико-літературних оглядів у старшій 
школі. Опрацювання старшокласниками літературно-критичних 
статей в єдності з вивченням біографії письменника, аналізом 
художніх творів, літературним процесом взагалі. Засвоєння в 
базовій і старшій школі теоретико-літературних знань як 



інструментів пізнання художньої літератури. Поглиблення в 
старших класах літературних відомостей, засвоєних у базовій 
школі. Формування в учнів чіткої системи літературних термінів 
і понять, усвідомлення їх родової й жанрової специфіки, 
розуміння індивідуального стилю письменника, літературних 
методів і напрямів. Взаємозв’язок у формуванні в учнів 
теоретико-літературних знань і вмінь на уроках української та 
зарубіжної літератур. 

Особливості вступних уроків до розділу. Методика 
проведення підсумкових уроків.  

Тема 13. Міжпредметні зв’язки у вивченні літератури.  
Психолого-педагогічні засади використання міжпредметних 

зв’язків і наочності під час вивчення літератури. Компаративне 
засвоєння шкільного курсу української літератури; роль 
взаємозв’язків із різними видами мистецтв під час осягнення 
літературних знань. Поглиблення літературних знань у різному 
контексті.  

Тема 14. Наочність на уроках літератури 
Види наочності й наочних посібників, їх місце і значення в 

навчально-виховному процесі з літератури. Методи і прийоми 
застосування наочних матеріалів під час навчання. Саморобна 
наочність на уроках літератури. Усвідомлення студентами 
поняття про те, що основна наочність – текст художнього твору. 
Обладнання шкільного кабінету з української літератури. 

Тема 15. Позакласна робота з літератури. 
Виховання засобами літератури. Особливості й завдання 

виховної роботи в шкільному курсі української літератури. 
Основні напрями і методика виховання засобами мистецтва 
слова. Складові формування духовного світу особистості, 
естетичної сфери читачів-учнів під час вивчення художнього 
твору та внаслідок засвоєння його змісту і значення. 
Особистісно зорієнтоване навчання і виховання засобами 
художньої літератури. 

Позакласна робота учнів – складова частина системи 
навчання і виховання засобами літератури. Взаємозв’язок 
позакласної роботи з уроками і факультативними заняттями, 
самостійним читанням школярів. Основні форми позакласної 
роботи з літератури – гуртки, клуби, шкільні театри тощо. Роль 
учнівських літературних об’єднань у проведенні читацьких 
конференцій, диспутів, свят, конкурсів та предметних олімпіад, 
краєзнавчої роботи; учнівська творчість. Масові заходи з 
літератури.  

Тема 16. Поглиблене вивчення літератури.  



Мета і завдання факультативної роботи з літератури. Огляд 
навчальних програм факультативних курсів. Своєрідність 
методики проведення літературних факультативів у школі. 
Зв’язок факультативної роботи з уроками літератури й 
позакласною роботою учнів. 

Профільне навчання літератури. Проблеми профільного 
навчання літератури. Навчальні програми для профільного 
вивчення літератури учнями загальноосвітніх навчальних. 
Специфіка уроку української літератури в класах гуманітарного 
профілю. Курси за вибором та факультативи як компоненти 
профілізації шкільної літературної освіти. Значення позакласної 
та позашкільної роботи для становлення профільної освіти. 

Тема 17. Розвиток методики навчання української 
літератури.  

Зародження методичної думки в Україні. Перші публікації, 
які мають методичне значення, в школах Київської Русі. 
Становлення української методики літератури та її роль у 
розвитку братських шкіл в Україні. Києво-Могилянська духовна 
колегія – осередок освіти в Україні ХVІІ – ХVІІІ ст. 
Ф. Прокопович, Г. Сковорода, їх роль у розвитку літературної 
освіти. Т. Шевченко – автор «Букваря южнорусского». Здобутки 
методичної науки ХІХ ст. (Ф. Буслаєв, В. Водовозов, 
М. Вессель, А. Острогорський, М. Пирогов). Класики 
української літератури та їх внесок у розвиток вітчизняної науки 
про навчання літератури (Т. Шевченко, Марко Вовчок, І. Нечуй-
Левицький, Панас Мирний, І. Франко). Здобутки і проблеми 
методичної науки і практики в радянський час. Перші навчальні 
програми і підручники з української літератури, методичне 
забезпечення викладання літератури в школі. 

Досягнення і перспективи методики навчання літератури на 
сучасному етапі. Особистісно зорієнтоване навчання на 
принципах демократизації та гуманітаризації, на засадах 
«партнерської» взаємодії вчителя з учнями. Інновації в освіті. 
Технологізоване й інтерактивне навчання літератури. 
Комп’ютерні технології в літературній освіті. Профільне 
навчання. Розвиток навчальних досягнень учнів та їх творчих 
здібностей. Інноваційна діагностика успішності. Неперервна 
освіта дорослих та післядипломна – вчителів-словесників. 
Методичне забезпечення фахової діяльності вчителя літератури. 
Оновлення мети й змісту літературної освіти, особистісно-
зорієнтований підхід до навчання, демократизація та 
гуманітаризація шкільної справи. 

Тема 18. Формування в учнів літературних знань і вмінь.  



Підвищення навчальних досягнень учнів. Наукові основи 
літературного розвитку школярів із низьким рівнем 
літературного розвитку: філософське підґрунтя, психологічні 
передумови, дидактичні особливості та методичні аспекти 
вдосконалення літературної навченості учнів. Критерії 
оцінювання навчальних досягнень учнів із труднощами у 
вивченні літератури та типові причини їхньої неуспішності. 
Читацькі труднощі учнів із низьким рівнем навчальних 
здобутків. Складники методичної моделі формування 
літературних знань і вмінь учнів із низьким рівнем навчальних 
досягнень є: принципи, форми, методи й прийоми, специфічні 
засоби та етапи коригованого навчання літератури. 

Тема 19. Методична робота вчителя літератури.  
Зміст і форми методичної роботи в школі. Специфіка 

роботи методичного об’єднання вчителів української мови і 
літератури. Функції шкільного кабінету літератури. Значення 
педагогічної практики студентів-філологів. Напрями 
післядипломної педагогічної освіти. 
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НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

РОЗРОБНИК: Ольга Мхитарян, 
кандидат педагогічних 
наук, старший викладач  

Навчальна практика з української мови і літератури – 

організаційна форма навчання, що є важливою сполучною 

ланкою між теоретичною та практичною діяльністю студентів-
філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».  

Характерними особливостями навчальної практики з 

української мови і літератури є формування у студентів системи 
педагогічних умінь та навичок, фахових здібностей, 

особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, 

необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених 
до роботи за фахом умовах; вдосконалення і втілення на 

практиці знань та вмінь, набутих у процесі засвоєння курсів 

педагогіки, психології, методики навчання української мови та 

літератури; забезпечення цілісної системи навчально-виховної 
роботи з учнями з виконанням функцій вчителя української 

мови та літератури та класного керівника; набуття досвіду 

самоорганізації педагогічної діяльності, стимулювання та 
розвиток пізнавальної активності, життєдіяльності учнів та 

організації взаємодії з ними.  

 
 



1. Мета та завдання навчальної практики з 

української мови і літератури 
Найближча мета навчальної практики з української мови 

та літератури – озброїти майбутніх учителів важливими 

вміннями спостерігати, фіксувати, зазаначаючи при цьому 

позитивні та негативні сторони уроки, а потім й аналізувати 
його з урахуванням вимог, що висуваються до сучасного уроку. 

Перспективна мета – підготувати студентів IІІ курсу до 

виробничої практики, а також до подальшої фахової діяльності 
як учителів української мови та літератури.  

Основні завдання навчальної педагогічної практики:  

навчальні: забезпечити зв’язок теоретичних знань 
фахових дисциплін із реальним педагогічним процесом, 

використання їх у розв’язанні конкретних навчальних, 

розвивальних і виховних завдань; розвивати у практикантів 

уміння аналізувати уроки української мови та літератури; 
формувати у студентів психологічну готовність до роботи в 

школі; 

наукові: поглибити теоретичні знання студентів із 
фахових дисциплін і на основі індивідуальних знань вивчення 

передового педагогічного досвіду вчителів виробити творчий 

підхід до педагогічної діяльності; формувати вміння проводити 
науково-дослідницьку роботу;  

виховні:виховувати у студентів стійкий інтерес і любов 

до професії вчителя; формувати в майбутніх учителів 

педагогічні вміння й навички, що сприяють розвиткові у них 
професійних якостей, потреби в педагогічній самоосвіті; 

розвивати у практикантів уміння здійснювати виховну роботу з 

української мови і літератури; 

професійні: 

формувати в студентів уміння та навички: а) правильно 

визначати: тип уроків, їх організаційну структуру залежно від 

мети, змісту, вікових особливостей учнів та конкретних умов 
проведення уроків; організаційні форми, методи й засоби 

проведення уроків відповідно до дидактичних принципів 

навчання, враховуючи вікові, психологічні особливості учнів й 
конкретні умови навчання; навчальну, розвивальну й виховну 

мету уроку зі спеціальності та позакласних виховних заходів, а 

також організаційні форми й методи їх проведення; б) добирати, 
а в разі необхідності виготовляти, роздавальний матеріал, 



наочність до уроків відповідно до їх пізнавальної мети; 

в) своєчасно й уміло застосовувати ІКТ для проведення уроків зі 
спеціальності та в ході позакласної роботи;г) стимулювати 

інтерес та активність учнів до засвоєння знань, розвивати їх 

увагу, мислення, мовлення; ґ) здійснювати психолого-

педагогічний аналіз уроків та позакласних заходів зі 
спеціальності, проведених студентами конкретної групи;д) 

самостійно вивчати передовий педагогічний досвід учителів, 

робити відповідні висновки, що розкривали б особливості 
професії вчителя, узагальнювати й використовувати набуті 

знання під час навчання в університеті (написання рефератів, 

доповідей, курсових та дипломних робіт).  

3. Організація та керівництво навчальною 

практикою з української мови і літератури  

Навчальна практика з української мови і літератри для 

студентів ІІІ курсу спеціальності 014 «Середня освіта» 014.01 
Середня освіта (Українська мова і література) триває два тижні з 

відривом від навчання в VI семестрі.  

Практика планується в загальноосвітніх школах 
м. Миколаєва, із якими укладено відповідні угоди.  

Загальне практикою здійснює відповідальна особа. 

Керівники (методисти) практики здійснюють поточний 
контроль за забезпеченням умов та відповідності змісту 

практики поставленим завданням. Відповідально особою за 

організацію та проведення навчальної педагогічної практики є 

завідувач кафедри.  
Керівник практики має такі обов’язки: 

- формує групи студентів для проведення практики; 

- готує наказ щодо проходження практики в закладах 
середньої освіти; 

- організовує і проводить разом із груповими методистами 

інструктаж щодо проведення практики;  

- контролює роботу групових керівників практики, 
адміністрації та вчителів закладів середньої освіти щодо 

керівництва практикою; вибірково відвідує уроки та інші 

заходи, де проходять практику студенти; вживає заходи щодо 
усунення недоліків в організації практики; 

- організовує проведення підсумків практики; 

- складає загальнофакультетський звіт про підсумки 
навчальної практики.  



Груповий керівник практики виконує такі обов’язки: 

- розподіляє студентів разом з учителем закладу середньої 
освіти за класами й закріплює за вчителями-предметниками; 

- допомагає студентам конкретизувати згідно з програмою 

практики зміст навчально-виховних, наукових та професійних 

завдань; 
- забезпечує відвідування студентами уроків і позакласних 

занять, консультує студентів у процесі підготовки конспектів 

уроків та їх порівняльного аналізу, відвідує уроки й позакласні 
заняття в класах, закріплених за студентами, контролює 

виконання навчально-виховних, наукових та професійних 

завдань студентів; 
- збирає та аналізує документацію, що складають 

студенти, складає звіт за результатами практики; 

- бере участь у захисті результатів практики та виставляє 

загальну підсумкову оцінку. 
Студент-практикант має такі права та обов’язки: 

- розпочинає та завершує практику у визначений 

керівництвом університету термін;  
- своєчасно виконує всі види робіт, передбачені 

програмою практики; тривалість робочого дня практиканта 

становить не менше шести годин; 
- є прикладом організованості, дисциплінованості та 

працелюбності; бере активну участь у житті колективу закладу 

середньої освіти; 

- із усіх питань, що виникають у процесі практики, 
студент має право звертатися до керівників практики 

університету, адміністрації та закладу середньої освіти, вносити 

пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу 
організації практики, користуватися бібліотекою, кабінетами та 

навчально-методичними посібниками, наявними в них; 

- кожен студент веде щоденник практики, в якому фіксує 

підсумки спостережень та аналізу навчально-виховної роботи з 
учнями; 

- практикант організовує свою діяльність відповідно до 

вимог статусу закладу середньої освіти, підлягає правилам 
внутрішнього розпорядку, виконує розпорядження адміністрації 

та керівників практики; 

- студент, перебуваючи на практиці, обов’язково 
дотримується прийнятих на базі практики правил внутрішнього 



розпорядку, витримує дрес-код, пропагує власною поведінкою 

здоровий спосіб життя, дотримується правил охорони праці, 
протипожежної безпеки, виробничої санітарії; у разі 

невиконання зазначених вимог студент може бути звільнений 

від проходження практики; 

- студент, звільнений від практики за будь-які порушення 
або робота якого визнана незадовільною, вважається таким, що 

не виконав навчальний план семестру; згідно з рішенням 

кафедри йому може бути призначено повторне проходження її; 
- на період практики один зі студентів, які проходять 

практику в загальноосвітньому закладі, призначається 

старостою групи; в обов’язки старости входить облік 
відвідування студентів, загальна організація роботи, оповіщення 

студентів про консультації та семінари, виконання доручень 

керівників практики.  

Перед початком практики завідувач кафедри разом із 
керівниками – груповими методистами – проводять інструктаж 

для студентів, у процесі якого повідомляють про мету й 

завдання практики, її тривалість, види і форми педагогічної 
діяльності студентів, порядок обліку та оцінювання їхньої 

роботи.  

Завершується навчальна педагогічна практика колективним 
обговоренням її результатів студентами та керівниками-

методистами разом з учителями та керівниками закладів 

середньої освіти, в яких здійснювалася практична підготовка.  

Після завершення практики студенти подають груповому 
методисту таку звітну документацію:  

1. Звіт про практику.  

2. Календарно-тематичне планування з української мови та 
літератури на 2 тижні.  

3. Плани-конспекти уроків із української мови та 

літератури. 

4. Порівняльний аналіз «пробних» уроків із української 
мови та літератури з планами-конспектами вчителя.  

5. Опис змісту кабінету української мови та літератури.  

6. Дидактичні наочні посібники до самостійно складених 
конспектів уроків із української мови та літератури. 

7. Щоденник практики.  

Захист практики відбувається в університеті впродовж 
шести днів після завершення термінів її проведення. 



4. Зміст практики з української мови і літератури 

№ 
з/п 

Завдання для студентів 
 

І 

Звітні матеріали, що 
готуються у письмовому 

вигляді 

ІІ 

1.  Ознайомитися з навчально-
виховною роботою школи, 

педагогічним та учнівським 

колективом. Зустріч з 
адміністрацією школи. 

Розподіл за класами. 

Записи в щоденнику 
практики. 

2.  Ознайомитися з 

календарним та 
тематичним плануванням 

навчального матеріалу з 

української мови та 

літератури на час 
проходження навчальної 

практики. 

Детальне календарно-

тематичне планування з 
української мови та 

літератури на 2 тижні. 

3.  Ознайомлення з 
колективом учнів класу, 

закріпленим за студентом. 

Визначити «сильних» та 

«слабких» (поділ умовний) 
учнів із української мови та 

літератури. 

Список учнів, розклад 
уроків, оцінки учнів за 

диктанти та творчі роботи. 

4.  Ознайомитися зі змістом 
шкільного кабінету 

української мови. 

Детальний перелік наявних 
у  кабінеті посібників. 

Пам’ятки, алгоритми, 

схеми оформити на 

окремих альбомних 
аркушах і включити до 

папки «Дидактичні 

матеріали до уроків 
української мови та 

літератури». 

5.  Відвідувати всі уроки в  

закріпленому за кожним 
студентом класі. 

Проаналізувати уроки зі 

Запис ходу уроків та їх 

аналіз у щоденнику 
педагогічної практики. 



спеціальності.  

6.  Після відвідування перших 

уроків з української мови 
та літератури розробити 

«власні» («пробні») 

конспекти наступних 
уроків та порівняти їх із 

планами-конспектами 

вчителя. 

Конспекти уроків 

української мови та 
літератури та їх 

порівняльний аналіз. 

7.  Підготувати дидактичний 
наочний матеріал до 

самостійно складених 

конспектів уроків із 
української мови та 

літератури. 

Дидактичні наочні 
посібники (за вибором 

студента): роздатковий 

матеріал, перфокарти, 
таблиці, алгоритми, 

сигнальні картки, 

програмовані картки тощо. 

8.  Скласти детальні списки 
методичної літератури, 

якою потрібно було 

скористатися під час 
складання пробних 

конспектів уроків, доборі 

дидактичного матеріалу, 

виготовленні наочних 
посібників тощо. 

Списки використаної 
методичної літератури для 

підготовки пробних уроків 

із української мови та 
літератури. 

9.  Поповнити папку 

«Дидактичні матеріали до 
уроків української мови і 

літератури». 

Папка з дидактичними 

матеріалами. 

10.  Оформити щоденник 

практики з української 
мови та літератури з 

детальними записами.  

Щоденник проходження 

практики з записами 
вчителів та оцінкою 

методиста кафедри. 

11.  Скласти звіт про виконану 

роботу, на основі якого 
підготуватися до захисту 

результатів навчальної 

педагогічної практики з 
української мови та 

літератури. 

Звіт про виконану роботу 

під час проходження 
навчальної педагогічної 

практики.  



5. Критерії оцінювання результатів практики 
Оцінка з навчальної педагогічної практики прирівнюється 

до семестрової оцінки з будь-якого предмета (один кредит) і 

може бути не більшою за 100 балів, що за видами діяльності 

студента-практиканта розподіляються так:  

Календарно-тематичне планування з української мови та 
літератури  

5  

Розробка конспектів уроків 10  

Порівняльний аналіз уроків 20  
Підбір та оформлення дидактичних наочних матеріалів 20  

 

Опис змісту кабінету української мови та літератури 5  
Оформлення звітної документації та захист результатів 

практики 

10  

Загальна оцінка з практики є сумарною оцінкою за видами 

діяльності. 

6. Вимоги до складання й оформлення звіту 

Письмовий звіт студента містить такі компоненти:  

- прізвище, ім’я, по-батькові студента, назва школи, де 
проходив практику;  

- яку роботу й у якому обсязі виконано (причини 

невиконання, якщо є); 
- аналіз, оцінка рівня власної професійної підготовки 

(причини труднощів, рівень володіння педагогічними вміннями: 

діагностичними, організаційними, педагогічної взаємодії, 

аналітичними тощо, рівень теоретичної підготовки, особливості 
набуття передового педагогічного досвіду, формулювання 

педагогічного кредо тощо); 

- зауваження та рекомендації щодо організації й 
проведення навчальної педагогічної практики. 

Підготовка звіту з педпрактики, оформлення всіх видів 

звітної документації, випуск колективної газети «Підсумки 

навчальної педагогічної практики з української мови і 
літератури», фотостендів тощо відбуваються в останні три дні 

практики. Зразки оформлення звітної документації, схему 

аналізу уроків української мови та літератури подано в додатках 
(1, 2, 3, 4). 
  



Додаток 1  

ЗВІТ 

про навчальну педагогічну практику 

з української мови і літератури 

 

 

студентки (а) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________ 

Факультет, група _______________________________,  

Який проходив (ла) практику в ____________________ 

______________________________________________ 

 

  



 

Додаток 2 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

1. Визначити, яким був початок уроку (мобілізація уваги 

учнів, їхня готовність до уроку).  
2. Указати особливості організації повторення раніше 

вивченого матеріалу з метою підготовки учнів до сприймання 

нових знань, з’ясувавши: 
а) способи перевірки письмового домашнього завдання, 

їх ефективність;  

б) види опитування; формулювання запитань учителем, 

характер відповідей учнів;  
в) які інші способи повторення матеріалу були 

використані вчителем (граматичний розбір, робота з наочними 

засобами, підручником тощо), виправданість із дидактичної 
точки зору обраних учителем прийомів роботи. 

3. З’ясувати специфіку психологічної підготовки учнів 

до сприймання нових знань (формулювання проблемних питань 

і завдань; орієнтація на глибоке вивчення й міцне 
запам’ятовування навчального матеріалу). 

4. Розкрити способи вивчення нових знань (зв’язний 

виклад учителя, бесіда, спостереження учнів над мовою, робота 
з підручником, виконання вправ тощо), схарактеризувавши їх 

відповідність освітньо-виховним завданням уроку: 

а) робота над новими поняттями, правилами (визначення 
істотних ознак понять, умов дії норми, усвідомлення сутності 

термінів та под.); 

б) системність, послідовність, правильність, здійснення 

розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, 
абстрагування, конкретизації; 

в) характер запитань учителя (дотримання принципів 

науковості, вимог логіки та психології, особливості 
мовленнєвого оформлення запитань).  

5. Проаналізувати способи закріплення знань: 

а) виконання усних вправ, добір власних прикладів; 
б) попереджувальні диктанти зорового та слухового 

типу;  



в) ускладнене списування;  

г) виконання вправ творчого характеру;  
д) інші види вправ, дидактична необхідність 

використання їх на уроці; 

е) диференціація вправ за ступенем складності.  

6. Проаналізувати методику організації завдання додому: 
а) відповідність завдання меті уроку;  

б) реалізація;  

в) інструктаж.  
7. Визначити особливості підсумків уроку: форми обліку 

й оцінювання знань учнів; об’єктивність оцінювання їхніх 

знань, умінь і навичок.  
8. Указати, які наочні та технічні засоби 

використовувалися вчителем на уроці, наскільки ефективною 

була методика їх застосування. 

9. Установити, як реалізовано загальнодидактичні та 
власне методичні принципи, схарактеризувавши у зв’язку з цим 

діяльність учителя (викладання) та діяльність учнів (навчання).  

10. Зробити висновки про те, як на уроці було 
реалізовано вимоги до режиму грамотного письма та культури 

мовлення.  

11. Визначити, чи не було перевантаження учнів 
навчальними завданнями або недооцінки сил учнів, 

використання вправ полегшеного характеру; схарактеризувати 

темп уроку, питому вагу самостійної роботи учнів.  

12. Установити рівень реалізації мети уроку (навчальної, 
розвивальної, виховної). 

13. Дати власні рекомендації щодо вдосконалення якості 

навчально-виховного процесу в аналізованому уроці. 
 

ОРІЄНТОВНА СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Обґрунтування формулювання теми й мети уроку. 

2. Оцінювання грамотності визначення типу уроку. 
3. Оцінювання повноти проектування завдань уроку: а) 

педагогічних завдань (навчання, вихованні, розвитку, 

соціалізації тощо); б) завдань розвитку педагогічного процесу 

(діагностичних, пізнавальних, дослідницьких); в) завдань 
саморозвитку вчителя (професійного, особистісного). 



Уміння вчителя повідомити завдання уроку (основна 

школа) в цікавій формі. 
Розуміння вчителем ціннісної основи змісту навчального 

матеріалу. 

Допомога вчителя в розкритті учням особистісного 

смислу знань. 
Оцінювання оптимальності вибору змісту навчального 

матеріалу. Виділення об’єкту міцного (тривалого) засвоєння. 

Забезпечення практичної спрямованості навчального 
матеріалу, його зв'язок особистим життєвим досвідом учнів. 

Використання вправ творчого характеру. 

4. Обґрунтування оптимальності вибору методів і 
прийомів навчання, їх поєднання і співвідношення. 

Використання методів розвитку пізнавального інтересу 

(повідомлення цікавих і повчальних (суб’єктивно значущих), 

епізодів із життя письменника, маловідомих фактів про історію 
написання книги, задум автора; емоційна, цікава розповідь про 

зміст твору, образів-персонажів, індивідуальну манеру митця на 

основі читацьких вражень педагога; коментоване читання 
вчителем одного-двох яскравих епізодів твору; залучення 

нетрадиційних і протилежних поглядів на літературний твір; 

здійснення міжпредметних зв’язків, полімистецьке вивчення 
літератури; читання художніх творів на лоні природи, конкурси 

на кращі описи того чи іншого об’єкта, літературні вікторини, 

цілеспрямовані спостереження явищ життя; робота з учнем на 

основі його суб’єктного досвіду тощо). 
5. Оцінювання оптимальності сполучення форм 

навчальної роботи або обґрунтування вибору однієї з них. 

Характеристика застосування диференційованого 
підходу в навчанні: використання різних видів диференційованої 

допомоги учням з різним рівнем літературного розвитку. 

Урахування навченості, научуваності, реальних 

навчальних і виховних, можливостей (І – розвиненість основних 
процесів і властивостей мислення, запам’ятовування та ін.; 

спеціальні знання, вміння й навички; способи навчальної 

роботи; елементи фізичного розвитку, що впливають на 
навчальну працездатність учня; ставлення школяра до 

самонавчання; елементи вихованості учня, що впливають на 

здобуття знань; ІІ – позашкільні впливи сім’ї, культурно-
виробничого оточення тощо; впливи вчителів, учнівського 



колективу, навчально-матеріальної бази школи та ін.) учнів 

різного віку, їхніх інтересів, нахилів, потреб і запитів. 
6. Використання технологій розвивального навчання 

(система раннього інтенсифікованого всебічного розвитку 

особистості Л. Занкова; технологія розвивального навчання 

Д. Ельконіна, В. Давидова; технологія творчого розвивального 
навчання І. Волкова, Г. Альшуллера, І. Іванова; особистісно 

зорієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської; технологія 

саморозвивального навчання Г. Селевка тощо). 
Організація навчання учнів з низьким рівнем навчальних 

досягнень. 

Формування навичок раціональної організації навчальної 
праці (планування, самоконтроль, темп роботи); формування 

надпредметних способів навчальної діяльності 

(загальнонавчальних умінь: читання, письма, зв’язного 

мовлення; виділення головного; усної монологічної відповіді; 
складання плану, переказу тексту (усно, письмово); діяти за 

інструкцією, алгоритмом; створення тексту тощо). 

7. Організація вивчення відомостей із теорії літератури 
та літературної критики. 

Розвиток мовлення на уроці літератури. 

Організація роботи з позакласного читання учнів. 
8. Опора на міжпредметні зв’язки (мистецький 

контекст) у змісті навчального матеріалу. 

9. Обґрунтування використання наочності й технічних 

засобів навчання літератури. Використання нових 
інформаційних і комунікаційних технологій навчання. 

10. Оцінювання оптимальності структури уроку та 

раціональності затрат часу на різних його етапах (економія 
часу). 

Організація вивчення художнього твору (ІV етапи): 

І – підготовка учнів до сприймання твору (відомості про 

автора та життєву основу твору й історію його написання, 
опублікування); 

ІІ – первинне читання тексту (словникова робота; 

настанова учням до прочитання твору; власне читання); 
ІІІ – етап аналізу художнього твору (врахування 

філософсько-літературознавчих і дидактичних принципів 

літературного аналізу; вибір одного зі шляхів аналізу твору); 



ІV– підсумкова робота над прочитаним (встановлення 

зв’язків між однотипними (різнотипними) образами й поняттями 
одного твору; встановлення зв’язків між однотипними 

(різнотипними) образами й поняттями кількох творів і різних 

видів мистецтва; встановлення зв’язків між однотипними 

(різнотипними) образами й поняттями, що розкриваються в 
художніх творах і пізнавані в реальному житті людей). 

11. Характеристика, об’єм та диференційованість 

домашнього завдання для різних груп учнів. 
12. Здійснення контролю за процесом засвоєння знань, 

умінь і навичок: оцінювання змісту запитань та завдань; 

обґрунтованість різноманітних форм контролю; відповідність 
оцінок рівню знань учнів. 

13. Культура праці вчителя. Оцінювання взаємовідносин 

словесника й школярів; особистісного ставлення вчителя до 

проектування уроку та учнів; виховного впливу особистості 
педагога на дітей. 

Дотримання шкільних гігієнічних вимог на уроці: 

освітлення; температурний і повітряний режим; розміщення 
учнів. 

Забезпечення оптимальних естетичних умов навчання 

(врахування естетики ідеї та форми). 
Оцінювання здатності вчителя відтворювати замисел 

уроку й одночасно змінювати його хід відповідно до навчальних 

ситуацій: уміння переходити до реалізації запасних методичних 

варіантів. 
Додаток 3 

КОНСПЕКТ  
УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЛІТЕРАТУРИ) 

НА ТЕМУ «                                                        » (клас) 
 

Додаток 4 

АНАЛІЗ 
УРОКУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЛІТЕРАТУРИ), 

проведеного студенткою (ом)- практиканткою (ом) 

….. групи у …класі 
ЗОШ № 

на тему: 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І 

ЛІТЕРАТУРИ 
РОЗРОБНИК: Лілія Рускуліс, доктор 

педагогічних наук, доцент  
Програма виробничої практики з української мови і 

літератури складена Рускуліс Л. В. відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 014. 
Середня освіта (Українська мова і література). 

Мета та завдання практики: 

Метою практики є: формування професійно-
педагогічної компетентності майбутніх учителів української 

мови і літератури: сприяти формуванню умінь спостерігати й 

аналізувати навчальну та виховну діяльність учителів шкіл, 

спрямовану на розвиток мовної, мовленнєвої та соціокультурної 
компетенції учнів та студентів; здійснювати діяльність з 

навчання рідної мови в загальноосвітній школі на основі 

сформованих у них комунікативної компетентності та знань з 
основ теорії методики, педагогіки і психології, уміння 

поєднувати теоретичні знання з методики навчання української 

мови з практичною діяльністю навчання учнів; самостійно 

проводити уроки різних типів у школі з урахуванням 
традиційних та інноваційних підходів, закономірностей, 

принципів, методів, прийомів та засобів навчання; здійснювати 

організаторську та виховну діяльність; виховання в студентів 
потреби систематично оновлювати свої знання і творчо 

застосовувати їх на практиці Методичні вміння студентів-

практикантів формуються у ході відвідування уроків, 
подальшого їх обговорення, а також самостійного проведення 

відкритих уроків. 

Організація й проведення практики підпорядковані низці 

принципів: зв’язок із життям і відповідність вимогам сучасної 
парадигми освіти; системність і безперервність, 

міждисциплінарний узаємозв’язок; поєднання навчальної та 

позакласної роботи (виконання обов’язків учителя-предметника 
й класного керівника); індивідуально зорієнтований та 

індивідуальний підхід до системи організації й проведення 

педагогічної практики. Урахування їх дає змогу наблизити 
практику до реальних умов фахової діяльності в школі, по-

новому осмислити обрану професію вчителя, вдосконалити 



вміння й навички, здобуті під час засвоєння інформаційного 

обсягу навчальних предметів (українська мова і література). 
Завдання виробничої практики зумовлені особливостями 

професійної підготовки майбутніх учителів. Провідними є: 

- виховання у студента любові до професії вчителя, 

прагнення до постійного професійного розвитку; розвиток у 
студентів професійних творчих здібностей; 

- забезпечення умов для професійної адаптації, залучення 

студентів до активної діяльності в учнівських колективах; 
- вивчення організації навчально-виховного процесу у 

відповідному навчальному закладі, вивчення основної 

документації (плани роботи, інструкції, журнали тощо). 
- створення умов для самоактуалізації й саморозвитку 

студентів; 

- поглиблення і закріплення теоретичних знань та 

практичних умінь і навичок, оволодіння методами застосування 
цих знань у практичній діяльності; 

- ознайомлення зі специфікою діяльності сучасних 

загальноосвітніх навчальних закладів; 
- формування вміння проводити навчальні заняття з 

використанням сучасних інформаційних технологій, 

зорієнтованих на розвиток особистості; 
- розвиток творчого підходу до організації дослідницької 

діяльності, набуття вмінь проводити наукові дослідження, а 

також умінь здійснювати самоконтроль, самоаналіз та 

об'єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності, а також 
вчителів; 

- вироблення навичок самостійності в підготовці й 

проведенні різних форм і видів навчально-виховної роботи та 
особистої відповідальності за їх ефективність і якість;  

- вивчення методичного досвіду та системи навчальної 

роботи вчителя школи. 

У процесі педагогічної практики студенти повинні 
вдосконалити знання:  

- про теоретичні основи навчання української мови в школі; 

-  психолінгвістичні чинники підліткового та юнацького віку; 
- лінгводидактичні основи навчання мови в школі (підходи, 

закономірності, принципи, методи та прийоми навчання); 

- шляхи вдосконалення майстерності вчителя та способи 
самовдосконалення; 



- зміст та структуру діючої програми з української мови та 

чинних підручників; 
- вимоги до виготовлення та використання наочних 

матеріалів, новітніх інформаційних технологій; 

Після завершення педагогічної практики студенти 

повинні вміти: 

- здійснювати перспективне, тематичне, календарне та 

поурочне планування роботи вчителя-предметника; 

- планувати навчальні заняття відповідно до діючої 
шкільної програми  з урахуванням міжпредметних зв’язків; 

розробляти й проводити різноманітні за формою навчання 

заняття, найбільш ефективні під час вивчення відповідних тем і 
розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки 

учнів (студентів); 

- добирати та використовувати наочні навчальні засоби 

для побудови уроків у школі; 
- добирати, аналізувати навчальну та навчально-

методичну літературу й використовувати її для побудови 

власного викладу програмового матеріалу; 
- запроваджувати у власному досвіді педагогічної роботи 

новітні інформаційні технології, комп’ютерні програми та 

засоби Інтернет;  
- проводити науково-дослідницьку роботу, вивчати досвід 

вчителів- предметників щодо їх співпраці, співтворчості з 

учнями, зокрема з обдарованими; 

- аналізувати власну педагогічну діяльність, а також колег, 
студентів-практикантів. 

Організація та проведення практики: розподіл студентів 

за об’єктами практики (класична загальноосвітня школа, школа 
нового типу, спеціалізована школа, середній спеціальний 

навчальний заклад) і призначення керівників здійснюється 

кафедрою прикладної лінгвістики та оформляється наказом 

ректора. 
Вимоги до бази практики. Практика може проходити як 

у загальноосвітніх школах, так і в школах з поглибленим 

вивченням предметів, гімназіях, ліцеях. Навчальний заклад 
повинен відповідати таким вимогам: мати відповідну 

матеріальну базу, необхідне для проведення практики число 

середніх і старших класів, учні цих класів повинні мати рівень 
освіти та розвитку, який відповідає вимогам Державного 



стандарту, в цьому навчальному закладі повинні викладати 

вчителі першої й вищої категорій, адміністрація й педагогічний 
колектив повинні дати згоду прийняти студентів на практику у 

визначений термін. 

Етапи практики 

Виробнича практика триває 8 тижнів і проходить у два 
етапи: 

Перший етап: проведення настановчої конференції в 

університеті, на якій студенти вивчають програму та план 
практики; проведення настановної конференції в школі, де 

адміністрація школи й учителі знайомляться з програмою 

практики, а студенти – зі статутом школи, її внутрішнім 
розпорядком, навчальним планом, планом роботи на рік, планом 

методичного об’єднання, розкладом, класами, класними 

керівниками, учителями, адміністрацією. Протягом першого 

тижня студенти вивчають тематичне планування, плани роботи 
вчителів української мови, класних керівників, класні журнали, 

відвідують усі уроки в закріпленому класі. Закінчується 

тиждень складанням індивідуального плану-графіка.  
Другий етап – студенти складають плани-конспекти 

уроків з української мови, аналізуючи лінгвістичні основи 

певного мовного явища, проводять пробні й залікові уроки, 
обговорюють їх із методистом і студентами; готують звітну 

документацію про проходження виробничої практики у школі. 

До звіту додаються: конспекти уроків, аналіз їх; виготовлені 

наочні матеріали (рисунки, таблиці, схеми; презентації й 
мультимедіа на електронних носіях; записи уроків, що провели 

студенти-практиканти й учитель), щоденник практики, який 

фіксує весь зміст практики. У ньому ґрунтовно відбито: 
відомості про школу, характеристику класу; розклад занять у 

закріпленому класі; індивідуальний план практики, календарний 

план і графік відвідування й проведення пробних і залікових 

уроків; особливості підготовки до пробного уроку (консультації 
методиста, викладача, труднощі та шляхи їх подолання, стан 

готовності до уроку, враження від проведеного уроку, 

самоаналіз і самооцінка); спостереження уроків (записи про 
особливості уроку); спостереження за позакласною й виховною 

роботою; участь у методичній роботі вчителя української мови, 

аналіз роботи з вивчення шкільної документації 
Керівник практики від вищого навчального закладу: 



- забезпечує проведення всіх організаційних заходів: 

інструктаж про порядок проходження практики та з техніки 
безпеки, надання студентам-практикантам необхідних 

документів (направлення, програми, щоденник, календарний 

план, індивідуальне завдання, методичні рекомендації та ін.); 

- повідомляє про систему звітності з практики: подання 
письмового звіту, вигляду оформлення виконаного 

індивідуального завдання; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і 
побуту студентів та проведення з ними обов’язкових 

інструктажів з охорони праці та техніки безпеки; 

- перевіряє звітну документацію, оцінює навчальну й 
позакласну роботу студентів-практикантів, а також виставляє 

загальну оцінку за практику, враховуючи оцінки інших 

методистів; 

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про 
проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо 

покращення практики студентів. 

Основними формами роботи методистів зі студентами 
під час практики є: 

а) індивідуальні – співбесіда, консультація, відвідування 

уроку, виховного чи позаурочного заходу, їх аналіз; 
б) групові – консультації і семінари, виробничі наради, 

педради. 

Права та обов’язки студентів-практикантів 

1. Студент-практикант виконує всі види робіт, 
передбачені програмою викладацької практики відповідно до 

поставлених вимог. 

2. Практикант дотримується правил внутрішнього 
розпорядку школи, виконує розпорядження адміністрації й 

керівників практики. У випадку невиконання вимог, що 

ставляться до практиканта, студент може бути відсторонений 

від проходження педагогічної практики. 
Студентам, які не виконують індивідуальний план 

проходження практики, порушують трудову дисципліну, 

педагогічна практика може бути перервана. Такі студенти 
викликаються в деканат факультету для з’ясування причин 

невиконання індивідуального плану практики та вжиття 

відповідних заходів. Студенти, які не виконали завдань і 



отримали незадовільну оцінку з педпрактики, відраховуються з 

університету.  
3. Студент відвідує консультації методистів, 

учителів, класних керівників. 

4. Студент в останній день першого тижня 

викладацької практики подати індивідуальний план на підпис 
груповому методисту. 

5. Студент повідомляє методистам про всі зміни в 

розкладі уроків та позакласних заходів. 
6. Відповідно до програми практики студент 

зобов’язаний своєчасно, протягом тижня після завершення 

практики, надати звітну документацію. 
7. Студент-практикант має право з усіх питань, які 

виникають в процесі практики, звертатися до керівників 

практики, адміністрації школи, викладачів, користуватися 

навчально-методичними посібниками, вносити пропозиції з 
удосконалення організації практики. 

8. Студент має право на подовження терміну 

проходження викладацької практики за наявності поважних 
причин та відповідних документів, що їх підтверджують. 

Студент, який не перебував на практиці через хворобу чи інші 

поважні причини більше 50% відведеного часу, повинен подати 
до деканату відповідні документи протягом першого тижня 

після закінчення терміну практики. На підставі поданих 

документів та в межах графіку навчально-виховного процесу 

деканат визначає нові терміни проходження викладацької 
практики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. На час 

проходження практики цим студентам у разі необхідності 

дозволяється вільне відвідування навчальних занять. 
9. За підсумками викладацької практики студент 

отримує диференційовану оцінку. 

  



ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ 
Перший етап підведення підсумків виробничої практики 

здійснюється на педагогічній нараді в школі в останній тиждень 

проходження практики за участю групового керівника 

(методиста з основної спеціальності) та методистів, закріплених 
за групою студентів. 

Другий етап підведення підсумків виробничої практики 

здійснюється на засіданні кафедри української мови і 
літератури. 

Звіт про проходження виробничої практики повинен 

відображати виконання завдань з усіх розділів практики, 
відповідати вимогам, що ставляться до його написання й 

оформлення, бути захищеним у порядку й строки, передбачені 

програмою практики. 

У триденний термін після завершення практики студенти 
повинні надати керівникам практики такі документи: 

1. Щоденник викладацької практики. 

2. План-конспект чотирьох занять, що відвідали під час 
двох етапів практики. 

3. План-конспект двох відкритих (залікових) уроків. 

4. Фотоальбоми з матеріалами практики (навчально-
виховна робота, позакласні заходи тощо). 

5. Аналіз обговорення двох проведених залікових уроків. 

6. План двох проведених освітніх заходів. 

7. План виховних заходів. 
8. Наочні матеріали, виготовлені студентом-практикантом, 

та оформлені згідно з вимогами до робіт такого. 

9. Характеристика керівника практики від школи. 
10. Матеріали експериментальної методики. 

Підбиваються підсумки виробничої практики на 

підсумковій конференції, де студенти діляться зі своїми 

колегами враженнями про практику. Керівники практики 
виставляють у залікову книжку та відомість оцінку за практику. 

 

 


	3. Рекомендована література
	Вимоги до бази практики. Практика може проходити як у загальноосвітніх школах, так і в школах з поглибленим вивченням предметів, гімназіях, ліцеях. Навчальний заклад повинен відповідати таким вимогам: мати відповідну матеріальну базу, необхідне для пр...

