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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

В умовах реалізації концепції навчання української мови і літератури 

ставляться нові вимоги до підготовки вчителя-словесника, відповідно до яких 

випускники педагогічних закладів повинні володіти теоретичними знаннями, 

мати ґрунтовні практичні навички, високу професійну майстерність. 

Основи професійної майстерності майбутнього вчителя-словесника 

формуються у педагогічному університеті у ході вивчення мовознавчих, 

літературознавчих дисциплін та методики навчання української літератури. 

Мета випускного екзамену з української мови, літератури та методики їх 

викладання у ВНЗ – встановити якість фахової підготовки вчителя-словесника 

ОС «магістр» оволоділи теорією у єдності її елементів як необхідною 

передумовою аналітичної дії і правильно нею користуватися (знання основних 

сучасних теорій мови, проблематики й завдань сучасних лінгвістичних учень і 

їх функціонального спрямування, знання методології гуманітарних наук, 

загальних та спеціальних методів, принципів організації та інформаційного 

забезпечення наукових досліджень; уміння уважного прочитання твору, 

вміння опиратись на текст і на теорію при обґрунтуванні тих чи інших тез 

тощо, знання критеріїв досконалості змісту й форми художнього твору, 

розрізнення художніх засобів, знання особливостей аналізу творів різних 

жанрів і жанрових різновидів, особливостей читання і переповідання творів 

різних жанрів, а також загальними вимог до цього процесу, уміння творчо 

підійти до того чи іншого завдання, відстоювати власну думку, гнучко 

інтерпретувати ті чи інші положення, досконало моделювати, конструювати й 

організовувати класну та позакласну роботу) з опорою на знання фактів, 

термінології, методів навчання, принципів, закономірностей і тенденцій 

розвитку сучасної методичної науки. 

На кваліфікаційному випускному екзамені магістранти мають 

продемонструвати розуміння й знання історії та теорії мови та літературного 

процесу з методикою викладання української мови та літератури у ВНЗ. 

Програма складена на основі чинних типових та робочих програм 

педагогічних закладів для спеціальності 014.01 Середня освіта (Українська 

мова і література) 

Програма екзамену вміщує такі розділи: 

1. Українська мова. 

2. Українська література. 

3. Методика викладання української мови у ВНЗ. 

4. Методика викладання української літератури у ВНЗ. 

5. Педагогіка.



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОС «МАГІСТР» 

 

Підсумковий контроль здійснюється у формі комплексного 

кваліфікаційного екзамену. Оцінювання результатів та захисту випускних 

кваліфікаційних робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в 

Університету системою контролю знань: 

- За національною (4-бальною) шкалою: 

відмінно; 

добре; 

задовільно; 

незадовільно. 

- За 100-бальною шкалою і такими критеріями: 

90 – 100 балів – відмінно (А). Студент має вільно володіти навчальним 

матеріалом із дисциплін, із яких відбувається комплексний кваліфікаційний 

екзамен, виявляти всебічні, систематичні та глибокі знання і вміння 

впроваджувати їх у педагогічну практику; може вільно висловлювати свої 

думки, робити аргументовані висновки; самостійно знаходити додаткову 

інформацію та використовувати її для реалізації поставлених перед ним 

завдань; вільно застосовувати нові навчальні та інформаційні технології; 

творчо підходити до виконання кваліфікаційного завдання. 

82 – 89 балів – добре (В). Оцінка «добре» передбачає повне розуміння 

студентом змісту навчальних курсів, вміння загалом дотримуватися логіки і 

послідовності викладу, виявляти елементи творчого підходу до висвітлення 

мовознавчих, літературознавчих та методичних проблем, кваліфікаційного 

завдання. Студент має вільно володіти навчальним матеріалом; застосовувати 

знання на практиці; узагальнювати і систематизувати навчальну інформацію; 

опрацювати основну та рекомендовану навчальною програмою літературу з 

дисциплін, з яких відбувається державна атестація; засвідчувати системний 

характер знань, але може допускатися незначних огріхів у подачі навчального 

матеріалу. 

75 – 81 бали – добре (С). Оцінка «добре» передбачає повне розуміння 

студентом змісту курсів, вміння загалом дотримуватися логіки і послідовності 

викладу, виявляти елементи творчого підходу до виконання кваліфікаційного 

завдання. Студент має вільно володіти навчальним матеріалом та 

застосовувати знання на практиці; уміти узагальнювати та систематизувати 

навчальну інформацію, але допускає огріхи у трактуванні тих чи тих явищ, 

формулюванні літературознавчих та методичних понять. 

69 – 74 бали – задовільно (D). Оцінка «задовільно» ставиться у разі, коли 

студент недостатньо повно висвітлює специфіку проблем курсів, не досить 

чітко орієнтується у фактичному матеріалі, допускає помилки у процесі 

характеристики проблем загального мовознавства та літературознавства, 

виявляє здатність до репродуктивного підходу щодо висвітлення знань та 

виконання завдань. Студент має вільно володіти навчальним матеріалом та 

застосовувати знання на практиці; уміти узагальнювати та систематизувати 



 

навчальну інформацію, але допускає незначні огріхи під час аналізу 

літературознавчих та методичних явищ, представленні кваліфікаційного 

завдання, формулюванні відповідних понять. 

60 – 68 бали – задовільно (Е). Оцінка «задовільно» ставиться у разі, коли 

студент недостатньо повно висвітлює специфіку проблем із курсів, не досить 

чітко орієнтується у фактичному матеріалі, допускає помилки у процесі 

аналізу мовознавчих, літературознавчих і методичних проблем, не вміє логічно 

й послідовно викладати матеріал, виявляє здатність до репродуктивного 

підходу щодо висвітлення знань та виконання кваліфікаційного завдання. 

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні запам’ятовування (більше 

половини), поверхово та фрагментарно відтворює його частину; ознайомлений 

з основними поняттями навчального матеріалу, але допускає значні огріхи та 

помилки в застосування теоретичних знань на практиці. 

Менше 60 балів – незадовільно (FХ).  

 

  



 

1. УКРАЇНСЬКА МОВА 

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІСТОРІЯ 

УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 

Найважливіші праці з історії українського мовознавства. Хронологізація 

українського мовознавства. Історіографія досліджень ІІ періоду розвитку 

мовознавства. Передумови виникнення лінгвістичних праць у ІІ періоді. 

Граматичні трактати на українських землях у XIV – XVI ст. Граматична теорія 

і практика в Україні у XVI – XVII ст. Мовознавчі трактати Максима Грека. 

Філологічні видання Івана Федорова. «Буквар» І. Федорова. 

Загальні тенденції розвитку староукраїнського мовознавства. Вітчизняне 

мовознавство періоду перебування України у складі Російської імперії (кін. 

ХVШ – поч. ХХ ст.). Передумови розвитку наукової думки у ІІІ періоді 

розвитку мовознавства. Найвидатніші праці О. Павловського, Я. Головацького, 

М. Осадци, С. Смаль-Стоцького, Г. Гартнера, І. Нечуя- Левицького, 

А. Кримського, П. Білецького-Носенка, М. Уманця і А. Спілки, 

Є. Желехівського та О. Недільського, О. О. Потебні, Б. Грінченка. Українське 

мовознавство радянського часу (1917-1991 рр.). Умови розвитку лінгвістичної 

науки. Бібліографія мовознавчих досліджень. Періодизація українського 

мовознавства у XX ст. Основні проблеми лінгвістики. Вивчення української 

лексики і фразеології у ХХ ст. 

Історія українського правопису (від Х ст. до к. ХVІІІ ст.). Правописи 

І. Котляревського й О. Павловського (у порівнянні). Правописна система 

М. О. Максимовича. Історія укладання та видання правописів 1933, 1946, 1960 

років. Лінгвістичні дискусії щодо літери Ґ. Головні зміни в українському 

правописі 1990 року. Найважливіші зміни в проекті українського правопису 

1999 (за ред. В. В. Німчука) та правописі 2003 (за ред. В. М. Русанівського). 

Мовознавство в незалежній Україні. Найважливіші українські 

лінгвістичні праці цього періоду. Пожвавлення роботи з питань культури 

української мови у зв’язку з набуттям останньою статусу державної. Сучасна 

мовна ситуація в Україні. Основні напрями наукової діяльності Інституту 

української мови НАН України. Роль В. В. Німчука в історії українського 

мовознавства. Концептуальні засади теоретичної граматики І. Р. Вихованця, 

К. Г. Городенської. 

МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Методологія і системність у науковому пізнанні. Передумови розвитку 

методології сучасної лінгвістики. Парадигмальний простір сучасної 

лінгвістики. 

Основні концепти системної методології мовознавства. Поняття методу, 

методики в лінгвістиці. Методи лінгвістичних досліджень. Технологія 

системної лінгвістичної методології. Процес мовознавчої розвідки та її стадії. 

Основні етапи проведення дослідницької лінгводіяльності. Розробка 

концептуальних положень науково-дослідного процесу. Проблема вибору 



 

теми дослідження. Технологія пошуку наукової інформації з мовознавства. 

Бібліографічний пошук. Традиційні та інноваційні бібліографічні джерела. 

Написання основних розділів наукової роботи. Експеримент як складова 

частина наукового дослідження. Форми узагальнення результатів наукових 

досліджень. Вимоги до розділу «Висновки». Виклад результатів дослідження. 

Вимоги до складання та застосування списку літератури. Вимоги до 

оформлення посилань у тексті роботи. Норми, правила і техніка цитування. 

Система бібліографічних посилань і техніка їх оформлення. Типові труднощі 

та помилки при описі наукових результатів. 

ПОРІВНЯЛЬНА ГРАМАТИК СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 

Фонетична та лексична системи східнослов’янських мов. Виникнення і 

розвиток порівняльно-історичного методу. Порівняльно-історичний метод у 

мовознавстві. Типологічна і генетична спорідненість східнослов’янських мов. 

Фонетичні системи східнослов’янських мов. Порівняльна характеристика 

голосних фонем східнослов’янських мов. Позиційні зміни голосних. 

Порівняльна характеристика приголосних фонем. Асиміляція та дисиміляція 

приголосних. Спрощення в групах приголосних. Фонетичні явища, властиві 

усім східнослов’янським мовам. Фонетичні явища, властиві окремим 

східнослов’янським мовам. Особливості графіки та орфографії 

східнослов’янських мов. Лексика і фразеологія східнослов’янських мов. 

Порівняльний склад лексики східнослов’янських мов за походженням. 

Спільнослов’янська лексика в російській, українській і білоруській мовах. 

Спільна східнослов’янська лексика. Специфічна лексика окремих 

східнослов’янських мов. Лексичні запозичення у східнослов’янських мовах. 

Морфеміка і словотвір східнослов’янських мов. Порівняльна характеристика 

морфеміки східнослов’янських мов. Морфологія східнослов’янських мов. 

Особливості іменних частин мови. Дієслівна система східнослов’янських мов. 

Прислівник та службові слова. Синтаксичні особливості східнослов’янських 

мов. Спільність синтаксичної будови східнослов’янських мов. 

 

ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

Теоретичні основи лінгвістичного аналізу художнього тексту. Художній 

текст як об’єкт лінгвістичного аналізу. Основні текстові поняття і категорії. 

Своєрідність художнього тексту: загальні тенденції слововживання; модель 

конструювання; окремі елементи (слова-символи, концепти) й поняття ХТ. 

Методичні засади лінгвістичного аналізу художнього тексту. Основні 

принципи, методи і прийоми лінгвістичного дослідження тексту. Різновиди 

(типи) ЛАХТу. Техніка виконання ЛАХТу: віршового, епічного, 

драматичного. Фонографічний рівень аналізу художнього тексту. Лексико- 

фразеологічний аналіз ХТ. Художньо-образні засоби мовлення (тропіка): 

епітет, порівняння, метафора, персоніфікація, метонімія, синекдоха, гіпербола, 

мейозис, літота, алегорія, образ-символ). Фразеологізми у ХТ. 

Морфемно-словотвірний та морфологічний рівні аналізу ХТ. Синтаксичні 

особливості мови художнього твору: специфіка аналізу. Комплексний 



 

лінгвоаналіз віршового тексту. Літературно-художній твір як естетичний 

феномен. Лінгвоаналіз епічного тексту. Композиційно-мовленнєві засоби 

організації художнього тексту як цілого (закритої системи). Лінгвоаналіз 

драматичного тексту / тексту комбінованого типу. 

 

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Лінгвометодологія. Предмет, об’єкт, головні завдання, ключові питання 

лінгвометодології: методологія, парадигма, епістема. Характеристика 

головних наукових парадигм лінгвістики. Загальні і лінгвістичні методи 

дослідження. Семасіологія як галузь лінгвістичної семантики. Історія 

становлення, предмет, об’єкт, завдання семасіології. Напрями семантики. 

Семантична структура слова. Проблема семантичної валентності та 

сполучуваності. Семантичне узгодження. Проблема метафори в лінгвістиці. 

Проблема метонімії в лінгвістиці. Методи семасіології. Лінгвосеміотика: 

об’єкт, предмет, становлення. Ономасіологія. Об’єкт, предмет, головні 

напрями. Проблема моделювання номінативних процесів. Проблема мотивації 

у словотворі й ономасіології. Психолінгвістика: витоки, об’єкт, предмет, 

становлення. Внутрішня структура психолінгвістики й міждисциплінарні 

зв’язки. Проблема пам’яті у психолінгвістиці. Проблема ментального 

лексикону. Проблема об’єкта та предмета етнолінгвістики. Етнолінгвістика в 

колі інших наукових галузей і лінгвістичних дисциплін. Витоки 

етнопсихолінгвістики й лінгвокультурології, їх становлення. Культурна 

ідентичність. Етнокультурна компетенція та її складники. Проблема 

міжкультурної комунікації. Соціолінгвістика: предмет, об’єкт, витоки. 

Становлення соціолінгвістики. Напрями сучасних соціолінгвістичних 

досліджень. Проблема мовної ситуації. Мовні контакти. Диглосія і 

полілінгвізм. Проблема мовної норми та варіативності. Мовна політика. 

Політична лінгвістика. Інтерлінгвістика. Міжнародні мови. Методи 

соціолінгвістичних досліджень. Предмет, об’єкт, витоки когнітивної 

лінгвістики. Завдання, принципи й напрями когнітивної лінгвістики. 

Лінгвоконцептологія: завдання та головні поняття. Проблема концепту в 

сучасній лінгвістиці. Методика концептуального аналізу. Морфологія як 

розділ граматики, напрями та проблеми. Синтаксис як розділ граматики, 

головні напрями. Проблеми синтаксису. Предмет, об’єкт, становлення 

лінгвістики тексту. Напрями лінгвістики тексту. Методи дослідження тексту. 

Об’єкт, предмет і становлення комунікативної лінгвістики. Проблема одиниці 

мовної комунікації. Мовленнєвий акт, його типи та структура. Мовленнєві 

жанри. Паравербальні жанри мовної комунікації. Паралінгвістика. 

Дискурсологія: напрями розвитку й суміжні дисципліни. Покликання 

прикладної лінгвістики та напрями її дослідження. Прикладні напрями 

комп’ютерної лінгвістики. Комп’ютерна лексикографія. Проблеми корпусної 

лінгвістики.



 

2. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ НА ПОЧАТКУ ІІ ПОЛОВИНИ ХХ СТ. 

Політична відлига в радянському суспільстві в кінці 50-х – поч.60-х рр. 

Стан розвитку драматургії. Окремі постаті «старших» письменників. 

«Диво» від П. Загребельного (мандрівка лабіринтами творчості). Аналіз 

роману «Диво». 

Анатолій Дімаров. Юрій Мушкетик. Нью-Йоркська група. 

«Шістдесятництво» як явище в українській літературі Передумови з’яви 

нового покоління в українському мистецтві. Поневіряння і основні риси 

«шістдесятництва» як феномену. 

Представники «шістдесятництва» в літературі та мистецтві. 

ОКРЕМІ ПОСТАТІ ПОЕТІВ «ШІСТДЕСЯТНИКІВ» 

 

«Цариця в поезії» Ліна Костенко. Загальна характеристика життєвого і 

творчого шляху в контексті «шістдесятництва». Світоглядна і громадянська 

позиція поетеси. Особливості поетичного світу Л. Костенко. Філософський 

самоаналіз, моральне, естетичне самовираження цілісної особистості 

художниці. Роман Л. Костенко «Маруся Чурай». 

Життя і творчість Івана Драча. Життєвий шлях митця. Три періоди 

творчості поета. Особливості творчої манери. Новаторський характер поеми 

«Ніж у сонці». Новаторство в жанрі балади. Поема «Чорнобильська мадонна»: 

проблематика, жанрово-композиційна специфіка, образна система. 

Василь Стус. Життєвий шлях митця. Поезія як «Дорога болю». 

Особливості творчої манери. Екзистенційна, історіософська проблематика 

поезії В. Стуса. Інтимна лірика. 

Василь Симоненко, Дмитро Павличко, Борис Олійник у контексті 

«шістдесятництва». Традиційність громадянської та інтимної лірики Василя 

Симоненка. Громадянські мотиви і національна проблематика поезії раннього 

Д. Павличка. Стихія інтимного чуття, філософія зрілої творчості поета. 

Фольклорні мотиви та неонародництво лірики Бориса Олійника. 

Ігор Калинець, Ірина Жиленко, Микола Вінграновський у контексті 

«шістдесятництва». Доля поета Ігоря Калинця в тоталітарну епоху. Поезія 

Ігоря Калинця. Поетична «країна радостей і чудес» Ірини Жиленко. Поезія 

Миколи Вінграновського: вселюдські мотиви крізь призму «інтимного 

самозосередження». Інтимна поезія М. Вінграновського. 

Проза 60-х років. Молоді прозаїки 60-х: загальна характеристика. 

Гостросюжетність, драматизм і актуальність творчості Романа Іваничука. 

Осмислення місця людини в світі у творчому доробку Євгена Гуцала. Проза 

Володимира Дрозда: проблема людини в суспільстві, особистості й натовпу, 



 

свободи і неволі. Проза Володимира Яворівського. Тематика й основні мотиви 

творчості Григора Тютюнника. 

 

ХИМЕРНА ТЕЧІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

Основні риси «химерного роману» в українській літературі. Химерність 

у романах П. Загребельного. Євген Гуцало та химерний роман. Валерій 

Шевчук як представник химерної прози. Химерність в романах «Дім на горі» 

та «Срібне молоко» В. Шевчука. Значення і роль химерного роману в розвитку 

літератури. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 70-Х РОКІВ. КИЇВСЬКА ШКОЛА 

Українська поезія 70-х рр. Київська школа. В. Голобородько і верлібр як 

універсальна поетична форма. Домінанти поезії Василя Голобородька. Інші 

представники Київської школи: В. Кордун, В. Ілля, І. Семененко, М. Григорів, 

Н. Кир’ян тощо. 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 80-Х – ПОЧ. 90-Х РОКІВ 

 

Типи дискурсів у сучасній українській літературі. Постмодернізм. Новий 

етап у розвитку художньої свідомості (80-ті роки). Літературні «80-ки». Перші 

літературні гурти. 

Українська проза 80-90-х років. Загальна характеристика: тенденції, 

імена. Психологічні тенденції української прози 80 – 90-х рр. ХХ ст. Юрій 

Андрухович як один із найпомітніших творців-постмодерністів. «Московіада» 

й «Рекреації» Ю. Андруховича. 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Суспільно-історичні умови літературного процесу останнього 

десятиріччя ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Основні тенденції. Основні стильові 

спрямування. Літературні угруповання. Український постмодернізм: пошуки 

самоідентичності. 

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ І ПРОЗА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  

 

Сучасна молода поезія: загальна характеристика. Поетичне тло: визначніші 

імена та постаті. Драматизм життєвої дороги В. Слапчука. Василь Слапчук як 

«долею дарований нам поет» (за М. Жулинським). 

Стильові пошуки сучасної української прози. Загальна картина стану 

сучасної української прози. Поділ на школи. Що таке український бестселер? 



 

Позиція персонажа в українській постмодерній прозі. Найяскравіші 

представники сучасної української прози. Марія Матіос. Юрій Винничук. 

Євгенія Кононенко. Оксана Забужко. 

Покоління «2000-чників»: реальність чи «піар»? Літературні угроповання 

в інтернет-мережі. Художні шукання Любка Дереша, Ірени Карпи, Тетяни 

Малярчук та інших. 

 

УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ 90-Х РР. ХХ СТ. – ПОЧ. ХХІ СТ.: 

ПОШУКИ ВИХОДУ. ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 

 

Загальна характеристика стану в драматургії. Визначніші імена і 

постаті. «Нові» риси й тенденції в розвитку сучасної української драми. 

Українська література початку ХХІ століття: відображення у фаховій 

періодиці. Загальна характеристика української періодики починаючи з 2001 

року. Стан сучасної літературної критики. 

  



 

3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ 

 

Сутність організації навчального процесу в системі підготовки 

студентів-філологів. Критерії та норми оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів-філологів. Модульно-рейтингова система оцінювання студентів- 

філологів. Основні вимоги до написання контрольних робіт та індивідуально – 

дослідних завдань. Організація науково-дослідної роботи студентів- філологів. 

Складові модульної програми навчальної дисципліни. Особливості 

модульного навчання. Основні принципи побудови навчальних і робочих 

програм з фахових дисциплін у ЗВО. Форми і методи навчання методики 

викладання української мови у ЗВО. Основні ознаки індивідуальної, групової і 

фронтальної форм організації навчання у ЗВО. Сутність теорії креативності, її 

роль у підготовці вчителів-словесників. Основні форми, рівні та шляхи 

активізації самостійної роботи студентів-філологів у ЗВО. 

Структура та методика проведення практичних занять у ЗВО. Критерії 

ефективності організації та проведення практичних занять. Методика 

підготовки, організація та методика проведення лекцій для студентів- 

філологів у ЗВО. Самостійна робота студентів-філологів у ЗВО, методика її 

організації. Становлення нової освітньої парадигми вчителя, викладача 

української словесності. Вимоги до викладання української мови у вищому 

закладі освіти, чинні програми, принципи їх побудови. 

Науково-дослідницька діяльність викладача, її значення для викладання 

мовознавчих дисциплін. Аналіз вузівських підручників і навчально- 

методичних посібників з сучасної української мови та методики навчання 

української мови. 

Методичні пошуки викладання української мови І. Олійника, 

М. Пентилюк, О. Біляєва. Внесок у викладання української мови видатних 

науковців і педагогів Ф. Буслаєва, С. Чавдарова, О. Огієнка, С. Русової. Роль 

науково-дослідної роботи студентів-філологів у сучасному освітньому 

середовищі. Форми наукової роботи студентів. 

Педагогічна практика – невід’ємна складова частина навчально- 

виховного процесу. Мета і зміст педагогічної практики. Види педагогічних 

практик. Самоосвіта педагога. Підвищення кваліфікації викладача 

мовознавчих дисциплін. Розробка нових методик. Комунікативна компетенція 

як сукупність знань, умінь, здібностей, ініціатив особистості, необхідних для 

здійснення комунікації в різних мовленнєвих сферах. 

Навчально-методичний комплекс з лінгвістичних дисциплін. Методика 

побудови освітніх програм з лінгвістичних і лінгводидактичних дисциплін. 

Психологічна компетенція як сукупність знань загальної, вікової, педагогічної 

психології, лінгвопсихології, психічних процесів, пам’яті, мислення, уявлення, 

уміння визначати рівень розвитку особистості. 

Історичний аспект викладання мовознавчих курсів у системі професійної 

підготовки майбутнього вчителя-словесника. Філологічні школи. 

Дослідницька робота у вищих навчальних закладах (авторська технологія 

навчання магістрів МВУМ проф. О.І. Потапенко). 



 

Методика підготовки й проведення лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних занять у ЗВО. Практичні заняття з мовознавчих дисциплін, їх 

специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, форми і 

методи проведення. Функції і діяльність викладача на практичних заняттях. 

Форми проведення практичних занять. Технології тестового контролю 

успішності студентів. Тест як форма поточної, модульної та підсумкової 

перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу. Визначення та 

види тестів. Інформаційні технології навчання (комп’ютерні, мультимедійні, 

аудіовізуальні, телекомунікаційні). Технологія дистанційного навчання. 

Наочність на заняттях з української мови. Види наочності. 

Викладач ЗВО як науковець і педагог. Професійно-педагогічна культура 

викладача як умова ефективної діяльності, показник професійної 

компетентності, спосіб творчої самореалізації, професійного 

самовдосконалення. 

Впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. 

Електронні тексти лекцій. Електронні підручники, посібники, навчальні 

програми, мультимедійні курси. Методика їх використання. Технології 

навчання української мови (базова школа) в інклюзивному освітньому 

середовищі.



 

4. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ВНЗ 

 

Становлення нової освітньої парадигми вчителя, викладача української 

словесності 

 

Тенденції освіти: масовий характер, неперервність, значущість освіти 

для особистості і суспільства, ідея фундаментальних знань, орієнтація на 

активне засвоєння способів пізнавальної діяльності. 

Гуманізація сучасної педагогічної освіти. Антропоцентричні тенденції в 

розвитку філології, педагогіки, психології. 

Дидактичний потенціал мистецтва як духовного спілкування людства. 

Проблема діалогу культур. Концепція філологічної освіти в контексті розвитку 

культури. Формування нових стандартів літературної освіти. 

Принципи професійної підготовки вчителів, викладачів української 

словесності. 

Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі 

 

Зміст навчання у ступеневій системі вищої освіти. Державний стандарт 

вищої освіти та його складові: державний, галузевий компонент, компонент 

вищого навчального закладу. 

Науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, їх 

функціональні обов’язки, форми діяльності (навчально-предметна, науково- і 

організаційно-методична, психолого-педагогічна, культурно-просвітницька, 

виховна). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя української мови і 

літератури. 

 

Викладач української літератури, його професійні та особистісні якості 

 

Модель фахівця української літератури. 

Навчальна робота викладача. Підготовка до навчальних занять, їхнє 

планування й аналіз. Організація індивідуальної, самостійної роботи студентів 

з літературознавчих курсів. Особистісно орієнтований підхід у викладанні. 

Науково-дослідницька діяльність викладача, її значення для викладання 

літературознавчих дисциплін. 

Професійна компетенція викладача української мови і літератури. 

Методична компетенція як сукупність знань методологічних і 

теоретичних основ методики навчання мови, літератури . 

Вияв мовленнєвої компетенції особистості у сформованості вмінь 

користуватися усною і писемною літературною мовою, багатством її 

виражальних засобів. 

  



 

Предмет, завдання, значення курсу у професійній парадигмі викладача 

української літератури 

 

Сучасні вимоги до викладання української літератури в 

загальноосвітньому та вищому навчальному закладі, діючі програми, 

принципи їх побудови. 

Історичний аспект викладання літературознавчих курсів у системі 

професійної підготовки майбутнього вчителя-словесника. 

Методичні пошуки викладання української літератури О. Білецького, 

С. Єфремова, А. Машкіна. Внесок у методику викладання української 

літератури видатних науковців і педагогів Т. Бугайко, Н. Волошиної, 

Є. Пасічника, В. Сухомлинського. 

Перспективи розвитку методичної науки про літературу. 

Екзистенційно-діалогічна концепція методики викладання української 

літератури Г. Токмань. 

Теоретичні проблеми сучасної методичної науки. 

Літературознавчий курс (загальні вимоги до змісту і структури) 

 

Вимоги до літературних курсів, їхня структура, методологічні принципи 

побудови, навчальне, розвивальне і виховне значення. Відбір навчального 

матеріалу літературних курсів. 

Критерії відбору: фундаментальність, актуальність, доступність 

матеріалу. Ідея блокового подання навчального матеріалу. Формування 

модулів, розділів, тем. Відбір інформаційних джерел. Формування 

індивідуальних завдань та питань. 

Загальнодидактичні принципи у викладанні літературознавчих курсів. 

Взаємозв’язок принципів навчання, їх взаємозумовленість. 

Дидактичний матеріал на заняттях з літератури (опорні таблиці, схеми, 

конспекти, кодоскоп, відеотека тощо). 

Своєрідність практичних, семінарських занять з української літератури: 

специфічність художньої інформації, стимулювання естетичних переживань. 

Критерії ефективності занять. Проблемність на заняттях з української 

літератури, її наукові основи. 

Методичні аспекти і проблеми викладання основних розділів теоретико- 

та історико-літературних курсів та спецкурсів 

 

Сучасні підходи до викладання курсу «Вступ до літературознавства», 

роль курсу в літературознавчій підготовці майбутнього вчителя-словесника, 

його зв’язок з іншими дисциплінами. 

Завдання і зміст курсу «Теорія літератури», його роль у 

літературознавчій підготовці студентів, зв’язок з іншими філологічними 

дисциплінами, курсами естетики, філософії, психології. 

Завдання, зміст курсу «Теорія і історія літературної критики», зв’язок з 



 

іншими філологічними дисциплінами, курсами естетики, філософії, 

психології. Усвідомлення специфічної природи літературної критики у процесі 

історичного розвитку культури. 

Форми навчальних занять з літературознавчих курсів і методика їх 

проведення 

 
Лекція як одна з найважливіших форм навчальних занять. 
Вимоги до лекцій. Принципи добору матеріалу для лекцій. Підготовка 

до лекції, її структура і виконання. 

Практичні, семінарські, лабораторні заняття з літературознавчих 

дисциплін їх специфіка, призначення, співвідношення з лекційними курсами, 

форми і методика проведення. Форми проведення практичних занять. 

Методичне забезпечення практичних і семінарських занять. 

Роль та дії викладача під час проведення практичних, семінарських та 

лабораторних занять. 

Педагогічна діагностика навчальної діяльності студентів 

 

Оцінка навчальних досягнень студентів. Гуманізації оцінювання. 

Функції педагогічного оцінювання: діагностична, навчальна, виховна. Форми 

оцінювання: поточне, тематичне, блокове, підсумкове. 

Традиційні види оцінювання: контрольна, самостійна робота, 

індивідуальна співбесіда, реферат, залік, колоквіум, семестровий і державний 

іспит, захист курсової, випускної кваліфікаційної (бакалаврської, дипломної, 

магістерської) роботи. 

Нетрадиційні форми оцінювання: тестування, рейтингова система, 

моніторинг. 

Самооцінювання. Внутрішній контроль студента у процесі особистісно 

орієнтованої навчальної діяльності. 

Місце і завдання практик у професійній підготовці майбутнього 

вчителя-словесника 

 

Навчальні практики – етапи особистісного формування майбутнього 

фахівця, розвитку його загальної і професійної культури. Формування 

професійно-педагогічного мислення, психологічної, дослідницької, 

методичної компетенцій. 

Педагогічна практика – невід’ємна складова частина навчально- 

виховного процесу. Мета і зміст педагогічної практики. Види педагогічних 

практик. Бази практик. Організація і керівництво практикою. 

  



 

Організація самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота студентів як одна з форм сучасного навчального 

процесу у вищій школі, її зміст і форми. 

Способи перевірки самостійної роботи студентів: звіти про прочитану 

художню і наукову літературу, відповіді на питання викладача, бесіди з 

відповідної теми. 

Зростання ролі науково-дослідної роботи студентів у сучасному 

навчальному процесі. Форми наукової праці студентів. Робота у спецкурсі, 

науково-дослідницькій лабораторії. 

Методика керівництва курсовими, дипломними роботами студентів, 

їхнє оформлення, захист, критерії оцінювання. 

 

Позааудиторна робота з літератури 

 

Позааудиторна робота з літератури, її роль у літературно-естетичному 

розвитку особистості, її організаційні форми. Фольклорне краєзнавство. 

Вивчення літературної географії краю. Випуск газет, рукописних журналів, 

альманахів, альбомів тощо. 

Методика організації і проведення літературних заходів. 

Літературні гуртки. Літературні виставки. Організація літературного, 

фольклорно-етнографічного кабінету, творчої лабораторії з лінгвокультури 

рідного краю. 

 

Освітні технології 

 

Особистісно-орієнтована освіта і технології. Головні вимоги до 

особистісно-орієнтованих технологій (за В. В. Сєриковим, І. С. Якиманською). 

Технологія саморозвитку. Технологія розвивального навчання 

(Л. С. Виготський, Л. В. Занков). Технології формування творчої особистості. 

Технологія навчання як дослідження. Технологія активного навчання. 

Технологія проблемного навчання. Основні дидактичні принципи педагогічної 

технології. Методи навчання та діагностики в педагогічній технології. 

Сучасні освітні технології в процесі викладання літератури. 

Ознайомлення з інноваційним досвідом ВНЗ щодо впровадження освітніх 

технологій на заняттях з філологічних дисциплін. 

Інформаційно-методичне забезпечення технологій навчання 

 

Основні функції інформаційно-методичного забезпечення 

літературознавчих курсів. 

Додаткові інформаційно-методичні матеріали: конспект (текст) лекцій; 

роздавальний матеріал до лекції, збірник завдань для самостійної роботи 

студентів, монографія, збірник наукових праць, довідник тощо. 

Методичні матеріали: інструкції, методичні рекомендації та вказівки, 



 

програми дисциплін, плани семінарських занять. Навчально-методичні 

комплекси для студентів філологічного факультету. 

Навчальні, науково-популярні фільми, фільми-екранізації як джерело 

нових знань та засіб ілюстрації й конкретизації вивченого матеріалу. Методика 

використання навчальних телепередач. 

Впровадження інформаційних технологій в літературознавство. 

Особливості комп’ютерної дидактики. Методика проведення занять з 

використанням інформаційних технологій. 

  



 

 

5. ПЕДАГОГІКА 

 

Педагогіка вищої школи як наука. Основні функції та завдання педагогіки 

вищої школи на сучасному етапі. 

Вища школа як педагогічна система. Болонський процес як засіб 

інтеграції і демократизації вищої освіти. 

Функції, права та обов’язки викладача педагогічного університету. 

Педагогічний професіоналізм викладача вищого закладу освіти. 

Професійний імідж викладача вищої школи. Шляхи формування професійної 

компетентності викладача вищого закладу освіти. 

Студентство як соціальна група. Права і обов’язки студентів вишу. Мета і 

завдання виховання у вищому закладі освіти. Основні напрями виховання 

студентів у процесі аудиторної та позааудиторної діяльності. 

Роль та функції куратора академічної студентської групи. Форми 

позааудиторної виховної роботи з студентами. 

Поняття про дидактику вищої школи. Основні категорії дидактики. 

Структура процесу навчання. Поняття про професійні компетентності та 

їх види. 

Методика підготовки й проведення лекцій, практичних, семінарських, 

лабораторних занять у ВЗО. Кредитно-модульна система навчання у вищій 

школі та її характеристика. Навчальні плани та навчальні програми, робочі 

навчальні програми та їх характеристика. 

Поняття про методи навчання та їх класифікацію у вищій школі. 

Характеристика інтерактивних методів навчання. 

Форми організації навчання у вищій школі та їх загальна характеристика. 

Методика підготовки та проведення лекції. Методика проведення практичного 

заняття. Методика проведення семінарського заняття. Методика проведення 

лабораторних занять. 

Організація практичної підготовки студентів під час практики. Види 

самостійної, аудиторної та позааудиторної роботи у ЗВО. Керівництво 

кваліфікаційними роботами студентів. Поняття контролю. Принципи і функції 

контролю.
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