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ПЕРЕДМОВА
Реформування освіти в Україні, її національне відродження й
перехід до ринкових відносин особливо впливає на рівень
підготовки педагогічних працівників, рівень якості знань яких має
забезпечити соціально-професійні потреби сучасного суспільства.
Вагому роль у підготовці висококваліфікованого філолога
відіграє курс методики викладання української літератури,
безпосередньо спрямований на формування його професійнометодичних знань, умінь та навичок. Магістранти опановують
основні теоретичні й практичні засади організації фахової
літературної освіти студентів у форматі бакалаврату.
Сучасна методика викладання літератури – прикладна
наукова дисципліна, яка має два основні джерела – педагогіку та
літературознавство; її прикладний характер зумовлений третім
джерелом – викладацькою практикою, результати якої стають
складником методичної науки. В опануванні методики викладання
української літератури важливу роль відіграє вивчення
теоретичного матеріалу, проте особливе значення має практична та
самостійна робота магістрантів.
Мета навчального посібника – допомогти:
– викладачам методики у забезпечені належного вивчення
курсу «Методика викладання української літератури у ВНЗ»;
– керівникам педагогічної практики в організації навчальної,
виховної та науково-дослідницької роботи;
– магістрантам познайомитися з метою, завданням, змістом
курсу; системою оцінювання з предмету; методичними
рекомендаціями щодо проходження педагогічної практики.
Навчально-методичний посібник є системним викладом
матеріалів з курсу «Методика викладання української літератури у
ВНЗ», зокрема: навчальна програма з дисципліни, матеріали до
теоретичного та практичного курсу, програма педагогічної
практики магістрантів і методичні рекомендації щодо самостійної
роботи.
Навчальну програму з курсу «Методика викладання
української літератури у ВНЗ» для магістрантів спеціальності
8.02030301
Українська мова і література для магістрантівфілологів укладено відповідно до вимог кредитно-модульної

системи організації навчання у вищій школі: визначено змістові
модулі курсу, розроблено завдання для самостійної та
індивідуальної роботи студентів.
Необхідність появи такого посібника зумовлена зростаючими
вимогами до рівня загальнокультурної та спеціальної підготовки
випускників вишів; цілями підготовки майбутніх фахівців до
професійного , компетентного входження на ринок праці з міцно
сформованими потребами у постійній професійній самоосвіті й
саморозвитку.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця
навчального часу. Тривалість академічної години становить, як
правило, 45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару
академічних годин (надалі пара). Зміна тривалості академічної
години, як правило, не допускається.
Державна атестація студента – це визначення фактичної
відповідності рівня його освітньої (кваліфікаційної) підготовки
вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.
Державний стандарт освіти – це сукупність норм, які
визначають вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня.
Складові державного стандарту освіти:
—
освітня (кваліфікаційна) характеристика;
—
нормативна частина змісту освіти;
—
тести.
Дипломний проект, дипломна робота – це індивідуальне
завдання науково-дослідницького, творчого чи проектноконструкторського характеру, яке виконується студентом на
завершальному етапі фахової підготовки і є однією із форм
виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх
застосовувати при розв’язуванні конкретних наукових, технічних,
економічних, соціальних та виробничих завдань.
Екзаменаційна сесія – це період підведення підсумків
навчальної роботи студентів протягом семестру. Тривалість та
терміни її проведення визначаються навчальним планом (робочим
навчальним планом).
Зміст освіти – це науково-обгрунтована система дидактично
та методично оформленого навчального матеріалу для різних
освітніх і кваліфікаційних рівнів.
Індивідуальний навчальний план студента – це
нормативний документ, за яким здійснюється навчання студента,
виходячи з вимог освітньо-професійної програми відповідного
рівня підготовки та з урахуванням його особистих освітньо-

професійних інтересів і потреб.
Індивідуальні заняття є новою формою організації
навчального процесу у вищих закладах освіти. Вони передбачають
створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей
студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до
науково-дослідної роботи і творчої діяльності. Індивідуальні
завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, яка
має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які
студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих
знань на практиці.
Кваліфікаційна характеристика – це основні вимоги до
професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для
успішного виконання професійних обов’язків.
Консультація – форма навчального заняття, при якій студент
отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або
пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх
практичного застосування.
Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при
якому студент під керівництвом викладача особисто проводить
натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою
практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної
навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з
лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною
технікою,
вимірювальною
апаратурою,
методикою
експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.
Лекція – основна форма проведення навчальних занять у
вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння
теоретичного матеріалу.
Навчальна лекція – це логічно вивершений, науково
обгрунтований і систематизований виклад певного наукового або
науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності,
засобами наочності та демонстрацією дослідів.
Навчальна програма – це нормативний документ, який
визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації

освітньо-професійної програми підготовки, її зміст, послідовність і
організаційні форми вивчення навчальної дисципліни, вимоги до
знань і вмінь студентів.
Навчальний курс – це завершений період навчання студента
протягом навчального року.
Навчальний план – це нормативний документ, який
складається вищим закладом освіти на підставі освітньопрофесійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і
визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних
дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення
навчальних занять (лекції, лабораторні, практичні, семінарські,
індивідуальні заняття, консультації, навчальні й виробничі
практики) та їх обсяг, графік навчального процесу, форми і засоби
проведення поточного й підсумкового контролю.
Навчальний процес у вищих закладах освіти – це система
організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію
змісту освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні
відповідно до державних стандартів освіти. Він охоплює всі
компоненти навчання: учасників навчального процесу (викладачів,
студентів), засоби, форми і методи навчання.
Навчальний рік – це навчальний час, який складається з
навчальних днів, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та
канікулярних днів.
Навчальний семестр – це складова частина навчального
часу. студента, що закінчується підсумковим семестровим
контролем. Тривалість семестру визначається навчальним планом.
Науково-методичне забезпечення навчального процесу
включає: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні
програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;
програми навчальної, виробничої й інших видів практик;
підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні
матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять;
індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи
студентів з навчальних дисциплін; контрольні завдання до

семінарських, практичних і лабораторних занять; контрольні
роботи з навчальних дисциплін для перевірки рівня засвоєння
студентами навчального матеріалу; методичні матеріали для
студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури,
написання курсових і дипломних проектів (робіт).
Нормативна частина змісту освіти є гарантованим
мінімумом вимог до відповідного освітнього (освітньокваліфікаційного) рівня. Вона визначається державним стандартом
освіти і є обов’язковим компонентом реалізації освітньої (освітньопрофесійної) програми.
Нормативні
навчальні
дисципліни
визначаються
державним стандартом освіти-(освітньо-професійною програмою
підготовки). Дотримання їх назв є обов’язковим для вищих
закладів освіти, а обсяг не може бути меншим від обсягу,
встановленого державним стандартом освіти.
Освітня характеристика – це основні вимоги до якостей і
знань особи, яка здобула певний освітній рівень. Зміст освітньої
характеристики як складової частини державного стандарту освіти
визначається Міністерством освіти України окремо для кожного
освітнього рівня: початкова загальна освіта; базова загальна
середня освіта; повна загальна середня освіта; професійно-технічна
освіта; базова вища освіта; повна вища освіта.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика – це основні
вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які
необхідні для успішного виконання професійних функцій.
Освітньо-професійна програма підготовки – це перелік
нормативних навчальних дисциплін із зазначенням загального
обсягу часу (в годинах), відведеного для їх вивчення та форм
підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни.
Основна дидактична мета практичного заняття –
розширення, поглиблення й деталізація наукових знань,
отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної
роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння
навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток

наукового мислення та усного мовлення студентів.
Робочий навчальний план – це також нормативний
документ, який складається вищим закладом освіти на поточний
навчальний рік і конкретизує форми проведення навчальних
занять, їх обсяг, форми і засоби проведення поточного та
підсумкового контролю за семестрами.
Розклад навчальних занять – це документ вищого закладу
освіти, який забезпечує виконання навчального плану в повному
обсязі щодо проведення навчальних занять. Розклад занять
розробляється деканатом (відділенням) і затверджується
проректором (заступником директора) з навчальної роботи.
Семестровий диференційований залік – це форма
підсумкового контролю, яка передбачає оцінювання засвоєння
студентами навчального матеріалу з певної навчальної дисципліни
в основному на підставі результатів виконаних ними
індивідуальних завдань.
Семестровий екзамен – це одна з основних форм
підсумкового контролю рівня і якості засвоєння студентами
теоретичних знань та практичних вмінь і навичок з окремої
навчальної дисципліни за семестр.
Семестровий залік – це форма підсумкового контролю, що
полягає в оцінюванні засвоєння студентами навчального матеріалу
на підставі результатів виконання ними завдань і певних видів
роботи під час практичних, семінарських та лабораторних занять.
Семінарське заняття – це вид навчального заняття, на якому
викладач організовує обговорення студентами питань з попередньо
визначених тем робочою навчальною програмою.
Структурно-логічна схема підготовки – це наукове і
методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної
програми підготовки.
Тест – це система формалізованих завдань, призначених для
встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня
особи до вимог освітніх (кваліфікаційних) характеристик.

