
 
 



  

2. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Дисципліна «Методика викладання зарубіжної літератури у профільній та вищій 

школі» ґрунтується на науковій методології, досягненнях сучасної літературознавчої, педагогічної, 

психологічної, методичної науки, а також на основних положеннях Концепції літературної освіти в 

Україні. Зміст дисципліни полягає у розкритті єдності діяльнісного, компетентнісного, 

особистісного та комунікативного підходів до навчання літератури як мистецтва слова та охоплює 

основні аспекти її вивчення. 

 

Дисципліна має забезпечити:  

компетентності: здатність реалізовувати ефективні підходи (особистісно орієнтований, 

діяльнісний, компетентнісний) до викладання зарубіжної літератури на підставі передового 

вітчизняного й міжнародного досвіду; здатність орієнтуватися в літературному процесі країн і 

народів світу (від давнини до сучасності), спадщині письменників у контексті розвитку літератури, 

історії,  культури, використовувати знання мов і здобутків світового письменства для формування 

національної свідомості, загальної і мовленнєвої культури студентів, їхньої моралі, міжкультурної 

толерантності, ціннісних орієнтацій у сучасному полікультурному суспільстві; здатність 

інтерпретувати й зіставляти літературні явища; використовувати різні методи й методики аналізу 

текстів; здатність доцільно застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання, створювати 

навчально-методичне забезпечення (обладнання) для проведення занять з зарубіжної літератури у 

вищій школі.   

 

результати навчання: знання й розуміння принципів, форм, сучасних методів, методичних 

прийомів навчання предмета в ЗВО; оперування базовими категоріями та поняттями спеціальності; 

застосування міжнародних та національних стандартів і практики в професійній діяльності; знання 

й розуміння сучасних дидактичних засад навчання зарубіжної літератури, мовного дискурсу 

художньої літератури й сучасності; забезпечення діалогу культур у процесі вивчення зарубіжної 

літератури, створення умов для міжкультурної комунікації; вміння використовувати гуманістичний 

потенціал зарубіжної літератури для формування духовного світу громадян України; знання, 

розуміння та демонстрація здатності реалізовувати теоретичні й методичні засади навчання 

зарубіжної літератури у ЗВО; формування у студентів літературознавчої та методичної бази для 

здійснення майбутньої професійної діяльності; ознайомлення студентів з сучасними підходами та 

технологіями навчання зарубіжної літератури, принципами, формами організації навчальної 

діяльності; вміння здійснювати викладацьку діяльність (планування та організацію власної 

професійної діяльності, контроль за якістю знань, умінь та навичок, аналіз та прогнозування 

результатів навчання). 

 

Мета дисципліни полягає у забезпеченні студентів необхідними науково-теоретичними та 

практичними знаннями та навичками; опануванні фундаментальних наукових засад викладання та 

вивчення літератури; розумінні принципів гуманітарної освіти в цілому на сучасному етапі, місця 

таких знань у структурі освіти ЗВО та школи; оволодінні теоретичними знаннями щодо змісту, 

структури, форм і методів викладання зарубіжної літератури у вищій школі та використанні 
студентами одержаних знань в практичній сфері. 

 

Предмет дисципліни – методика викладання зарубіжної літератури у профільній та вищій 

школі в єдності її навчальних та виховних цілей. 

 

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

3.1. Структура залікових кредитів дисципліни 

Назва теми Кількість годин, відведених на: 

лекції практичні заняття СРС 



Тема 1.  Методика викладання зарубіжної літератури у ВШ 

як наукова і навчальна дисципліна 
2 2 10 

Тема 2. Професійна діяльність викладача зарубіжної 

літератури у контексті навчального процесу у закладах 

вищої освіти 

2 2 11 

Тема 3. Форми навчання і контролю знань з 

літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти 

 

2 2 11 

Тема 4. Форми навчання і контролю знань з 

літературознавчих дисциплін у закладах вищої освіти 
2 2 11 

Тема 5. Методи та технології викладання 

літературознавчих дисциплін у ЗВО 
2 2 11 

Тема 6.   Засоби навчання літературознавчих дисциплін у 

ЗВО. Шляхи аналізу та інтерпретації художнього твору 
2 2 11 

Тема 7.   Вивчення художніх творів у їх родовій специфіці 2 2 11 

Тема 8.   Організація самостійної роботи студентів 3 3 10 

Разом за семестр: 17 34 69 

 

 

3.2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

3.2.1. Зміст лекційного курсу 

Номер 

лекції 
Перелік тем лекцій, їх анотації К-ть годин 

Десятий семестр 

1 

Методика викладання зарубіжної літератури у ВШ як наукова і навчальна 

дисципліна 

Літ.: [1, c. 8-14]; [2, c.23-45]; [7, c.29-34]; [11, c.14-26] 

2 

2 

Професійна діяльність викладача зарубіжної літератури у контексті 

навчального процесу у закладах вищої освіти 

Літ.: [2, c. 114-160]; [3, c.47-51]; [4, c.89-94]; [6, c.34-38] 

2 

3 
Контекстне навчання у викладанні зарубіжної літератури: [1, c. 15-23]; [3, 

c. 34-39]; [9, c.91-95]; [11, c.14-26] 
2 

4 
Інтерактивні методи навчання Літ.: [4, c. 114-120]; [7, c.78-84]; [8, c.54-

61]; [6, c.34-38] 
2 

5 
Засоби навчання при викладанні зарубіжної літератури у вищій школі 

Літ.: [4, c.101-108]; [10, c.32-46]; [12, c.203-209] 
2 

6 Методи навчанняЛіт.: [3, c.36-45]; [9, c.90-94]; [11, c.189-197] 2 

7 

Аналіз художніх текстів. Вивчення художніх творів у їх родовій 

специфіці 

Літ.: [2, c.90-106]; [5, c.209-218]; [8, c.54-60] 

2 

8 
Організація самостійної роботи студентів 

Літ.: [1, c.19-24]; [6, c.129-139]; [10, c.231-245] 
2 

9 
Форми та методи контролю знань студентів з зарубіжної літератури 

Літ.: [1]-[12] 
1 

 Разом за семестр: 17 

 

3.2.2. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять для студентів денної форми навчання 

Номер 

№ 

 

Перелік тем практичних занять 
К-ть 

годин 

1 

Методика викладання зарубіжної літератури у ВШ як наукова і навчальна 

дисципліна 

Літ.: [1, c. 8-14]; [2, c.23-45]; [7, c.29-34]; [11, c.14-26] 

2 



2 

Методика викладання зарубіжної літератури у ВШ як наукова і навчальна 

дисципліна 

Літ.: [1, c. 8-14]; [2, c.23-45]; [7, c.29-34]; [11, c.14-26] 

2 

3 

Професійна діяльність викладача зарубіжної літератури у контексті 

навчального процесу у закладах вищої освіти 

Літ.: [2, c. 114-160]; [3, c.47-51]; [4, c.89-94]; [6, c.34-38] 

2 

4 

Професійна діяльність викладача зарубіжної літератури у контексті 

навчального процесу у закладах вищої освіти 

Літ.: [2, c. 114-160]; [3, c.47-51]; [4, c.89-94]; [6, c.34-38] 

2 

5 

Форми навчання і контролю знань з літературознавчих дисциплін у закладах 

вищої освіти 

Літ.: [1, c. 15-23]; [3, c. 34-39]; [9, c.91-95]; [11, c.14-26] 

2 

6 

Форми навчання і контролю знань з літературознавчих дисциплін у закладах 

вищої освіти 

Літ.: [1, c. 15-23]; [3, c. 34-39]; [9, c.91-95]; [11, c.14-26] 

2 

7 

Форми навчання і контролю знань з літературознавчих дисциплін у закладах 

вищої освіти 

Літ.: [4, c. 114-120]; [7, c.78-84]; [8, c.54-61]; [6, c.34-38] 

2 

8 

Форми навчання і контролю знань з літературознавчих дисциплін у закладах 

вищої освіти 

Літ.: [4, c. 114-120]; [7, c.78-84]; [8, c.54-61]; [6, c.34-38] 

2 

9 
Методи та технології викладання літературознавчих дисциплін у ЗВО 

Літ.: [4, c.101-108]; [10, c.32-46]; [12, c.203-209] 
2 

10 
Методи та технології викладання літературознавчих дисциплін у ЗВО 

Літ.: [4, c.101-108]; [10, c.32-46]; [12, c.203-209] 
2 

11 

Засоби навчання літературознавчих дисциплін у ЗВО. Шляхи аналізу та 

інтерпретації художнього твору 

Літ.: [3, c.36-45]; [9, c.90-94]; [11, c.189-197] 

2 

12 

Засоби навчання літературознавчих дисциплін у ЗВО. Шляхи аналізу та 

інтерпретації художнього твору 

Літ.: [3, c.36-45]; [9, c.90-94]; [11, c.189-197] 

2 

13 
Вивчення художніх творів у їх родовій специфіці 

Літ.: [2, c.90-106]; [5, c.209-218]; [8, c.54-60] 
2 

14 
Вивчення художніх творів у їх родовій специфіці 

Літ.: [2, c.90-106]; [5, c.209-218]; [8, c.54-60] 
2 

15 
Організація самостійної роботи студентів 

Літ.: [1, c.19-24]; [6, c.129-139]; [10, c.231-245] 
2 

16 
Організація самостійної роботи студентів 

Літ.: [1, c.19-24]; [6, c.129-139]; [10, c.231-245] 
2 

17 
Повтор та узагальнення вивченого 

Літ.: [1]-[12] 
2 

   

Разом за семестр: 34 

 

3.2.3. Зміст самостійної (у т.ч. індивідуальної) роботи 

Самостійна робота студентів денної форми навчання полягає у систематичному опрацюванні 

програмного матеріалу та підготовці до практичних занять, підготовці доповідей та презентацій, 

виконанні індивідуальних та тестових завдань у модульному середовищі.  

 

Зміст самостійної роботи для студентів денної форми навчання 

Номер 

тижня 
Вид самостійної роботи 

К-ть 

годин 

Десятий семестр 

1 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття  5 

2 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 5 



3 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  5 

4 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 5 

5 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 5 

6 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  5 

7 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 5 

8 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття  5 

9 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 5 

10 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  5 

11 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 5 

12 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття. 5 

13 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття.  5 

14 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 5 

15 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 5 

16 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 5 

17 Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до практичного заняття 6 

Разом за 10-й семестр: 69 

Протягом десятого семестру студенти денної форми навчання  мають виконати індивідуальну 

роботу на одну з тем лекційного матеріалу, яку вони мають представити та захистити на 17-ому 

тижні навчання. Керівництво та контроль за виконанням індивідуального завдання здійснює 

викладач згідно з розкладом консультацій у позаурочний час. 

 

Орієнтовна тематика завдань для індивідуальної роботи студентів 

 

1. Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі як наукова дисципліна. 

2. Мета та завдання літературної освіти в вузі. Принципи навчання. 

3. Структура читацьких вмінь та навичок. 

4. Естетичне сприймання літератури, його характеристики. 

5. Методи і прийоми викладання зарубіжної літератури у ЗВО.  

6. Роль підручників та навчальних посібників у викладання зарубіжної літератури у вищій 

школі.  

7. Різновиди навчальних видань. Особливості змісту та принципи побудови підручників з 

зарубіжної літератури ХХ століття для ЗВО. 

8. Огляд-аналіз діючих посібників з зарубіжної літератури ХХ ст. (на прикладі одного із них). 

9. Значення фахових видань та довідкової літератури у підготовці майбутнього викладача. 

10. Специфіка вузівської лекції з зарубіжної літератури. 

11. Структура  лекції і особливості організації навчальної діяльності студентів. 

12. Критерії оцінки ефективності лекційного заняття. 

13. Види і форми науково-дослідної роботи в вузі. 

14. Методика підготовки. 

15. Курсова і дипломна робота: мета, основні вимоги, ефективність методів і прийомів  

самостійної дослідницької роботи. 

16. Зміст та аналіз підручників з зарубіжної літератури для ЗВО. 

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

18. Проблема методології та методів вивчення літератури .  

19. Зміст і структура  дисципліни «Зарубіжна література» в вищих та середніх навчальних 

закладах. 

20.  Принципи та засади  літературознавчого навчання на сучасному етапі. 

21. Основні фахові науково-методичні видання. 

22. Новітні педагогічні технології викладання зарубіжної літератури у ЗВО.  

23. Завдання методики викладання літератури у контексті проекту «Трансформація 

гуманітарної освіти в Україні». 

24. Діалог культур як методологія та форма  сучасної освіти. 

25. Інтерактивні методи викладання зарубіжної літератури. 

26. Віртуальні та дистанційні форми викладання та навчання. 



27. Метод проектів у формування умінь та навичок з зарубіжної літератури. 

28. Відео-, аудіо презентація, мультимедійні технології викладання зарубіжної літератури.  

29. Ейдетика як навчальна технологія.  Вивчення літератури за опорними  схемами та образними 

асоціаціями. 

30. Інтегративні методи вивчення літератури у системі між предметних зв’язків дисциплін 

гуманітарного циклу. 

31. Форми роботи з літературної освіти у вищій школі. 

32. Методика викладання літератури: історія питання, традиції та новаторство.  

33. Лекція як  основна форма викладання зарубіжної літератури 

34. Семінар (практичне заняття, лабораторна робота): методика проведення у ЗВО. 

35. Форми контролю та оцінювання знань з зарубіжної літератури та методика їх проведення: 

тестування; колоквіум; кредитно-модульна система; залік; екзамен. 

36. Сучасні методи аналізу літературного твору. 

37. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору у сучасному 

літературознавстві. 

38. Методи науково-дослідницької роботи з зарубіжної літератури в процесі підготовки 

курсових, дипломних та магістерських робіт, їх специфіка та наукова доцільність  

39. Методи аналізу художнього твору: особливості та алгоритми, відповідність методів аналізу 

та  естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу 

письменника. 

40. Особливості та алгоритм поетологічного методу аналізу художнього тексту. 

41. Особливості та алгоритм міфопоетичного методу аналізу художнього тексту. 

42. Особливості та алгоритм архетипічного  методу аналізу художнього тексту. 

43. Особливості та алгоритм хронотопічного методу аналізу художнього тексту. 

44. Особливості та алгоритм історико-соціального методу аналізу художнього тексту. 

45. Особливості та алгоритм культурологічного методу аналізу художнього тексту. 

46. Особливості та алгоритм історико-білографічного методу аналізу художнього тексту. 

47. Особливості та алгоритм порівняльно-типологічного методу аналізу художнього тексту. 

48. Особливості та алгоритм компаративного методу аналізу художнього тексту. 

49. Особливості та алгоритм інтертекстуального методу аналізу художнього тексту. 

50. Особливості та алгоритм методу аналізу постмодерністського художнього тексту. 

51. Особливості та алгоритм мотивного методу аналізу художнього тексту. 

52. Принципи, форми  й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури у вищій 

школі та методика їх виконання.  

53. Методика підготовки наукового повідомлення. 

54. Методика підготовки реферату. 

55. Методика підготовки наукової статті. 

56. Конференція як форма навчання у ЗВО. 

57. Науково-дослідницька  робота студента НІРС. 

58. Методика підготовки дипломної роботи . 

59. Методика підготовки магістерської дисертації. 

60. Методика організації самостійної роботи студентів-філологів за курсом «Зарубіжна 

література»: специфіка, форми, прийоми. 
61. Інтернет ресурси фахової освіти. 

62. Дистанційна освіта: сучасні методики навчання. 

63. Індивідуальна робота студента: форми організації та контролю. 

64. Самостійний модуль: методика підготовки та оцінювання. 

65. Консультація як форма роботи у ЗВО. 

66. Робота у наукових проблемних групах з питань зарубіжної літератури. 

 

 

4. ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Процес навчання з дисципліни ґрунтується на використанні традиційних та сучасних 

методів. Зокрема, на практичних заняттях викладач вдається як до словесних методів навчання 

таких як: пояснення, розповідь, бесіди, так і до практичних – виконання вправ, аналіз методики 

викладання зарубіжної літератури у вищій школі, підготовка міні-уроків та їх методичний і 



педагогічний аналіз. 

 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контроль за засвоєнням навчального матеріалу здійснюється на основі поточного та 

підсумкового контролю. Зокрема, поточний контроль здійснюється під час практичних занять, при 

цьому враховуються різні методи: усне опитування,  тестовий контроль, виконання домашнього 

завдання тощо. Окремо здійснюється контроль за виконанням самостійної та індивідуальної роботи 

– виступ студента з презентацією чи доповіддю.  

В кінці кожного навчального семестру здійснюється підсумковий контроль: підсумкова 

контрольна робота. При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як 

поточного контролю, так і підсумкового контрольного заходу, який проводиться методом 

тестування з усього матеріалу дисципліни. Студент, який набрав позитивний середньозважений бал 

за поточну роботу і не здав підсумковий контрольний захід (контрольна робота), вважається 

невстигаючим. Пропущене з поважної причини практичне заняття студент повинен відпрацювати в 

установлений викладачем термін в аудиторіях кафедри. Одержані студентом оцінки під час 

поточного, проміжного та підсумкового контролю не перездаються. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У СЕМЕСТРІ 

Оцінювання академічних досягнень студента здійснюється відповідно до «Положення про 

контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ХНУ». Кожний вид роботи 

з дисципліни оцінюється за інституційною чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з 

урахуванням коефіцієнта вагомості. Вагові коефіцієнти визначаються відповідно до структури 

дисципліни і важливості окремих видів її робіт. 

При оцінюванні знань студентів здійснюються різні засоби контролю, зокрема поточний 

контроль здійснюється під час практичних занять. Окремо здійснюється контроль за виконанням 

самостійної та індивідуальної роботи. Пропущене практичне заняття студент повинен відпрацювати 

у встановлений викладачем термін. Протягом семестру студент повинен отримати не менше 5 

оцінок на практичних заняттях. 

При оцінюванні знань студентів викладач керується такими критеріями.  

Оцінку «відмінно» отримує студент за глибоке і повне опанування змісту навчального 

матеріалу, в якому він легко орієнтується, понятійного апарату, за уміння зв’язувати теорію з 

практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати свої судження і 

конструктивні рішення. Відмінна оцінка передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в 

усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.  

Оцінку «добре» отримує студент за повне засвоєння навчального матеріалу, володіння 

понятійним апаратом, орієнтування в вивченому матеріалі, свідоме використання знань для 

вирішення практичних завдань, грамотний виклад відповіді, але у змісті і формі відповіді мали місце 

окремі неточності (похибки), нечіткі формулювання закономірностей тощо. Відповідь студента має 

будуватись на основі самостійного мислення. Оцінку «добре» отримує студент за правильну відповідь 

з двома-трьома суттєвими помилками. 

Оцінки «задовільно» заслуговує студент, який виявив знання основного навчально-
програмного матеріалу в обсязі. Як правило, відповідь студента будується на рівні репродуктивного 

мислення, студент слабо знає структуру курсу, допускає помилки у відповіді.  

Оцінка «незадовільно» виставляється, коли студент має розрізнені, безсистемні знання, не 

вміє виділяти головне і другорядне, допускається помилок у визначенні понять, перекручує їх зміст, 

хаотично і невпевнено викладає матеріал, не може використовувати знання при вирішенні 

практичних завдань.  

На основі результатів поточного контролю і підсумкового контрольного заходу 

виставляється підсумкова семестрова оцінка.   

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, 

індивідуальна 
Семестровий 

контроль 



робота (залік) 

Х семестр 

Практичні заняття Тестовий контроль 
Підготовка 

доповіді або 
презентації 

Підсумковий 
контрольний 

захід 
ВК:           0,4 0,3 0,3 0 

 

Оцінювання тестових завдань 

Тематичний тест для кожного студента складається з 30 тестових завдань, кожне з яких 

оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати студент, складає 30.  

Тестові завдання для кожного студента випадково генеруються із загального банку питань у 

середовищі для навчання Mооdlе. Оцінювання відповідей студента здійснюється в автоматичному 

режимі. Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. Сума балів пропорційна кількості 

правильних відповідей. Відповідність набраних балів за тестове завдання оцінці, що виставляється 

студенту, представлена у нижченаведеній таблиці. 

 

Сума балів за тестові завдання 1-14 15-20 21-25 26-30 

Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 

На тестування відводиться 30 хвилин. Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має 

перездати її в установленому порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. 

Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС встановлюється в 

автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до електронного журналу. 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 

 

Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінк

а 

ECTS 

Інституцій

на шкала 

балів 

Інституцій

на оцінка 

Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о
в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  

незначними помилками. 

С 3,75-4,24 4 Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками. 

D 3,25-3,74 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, але достатнє для практичної діяльності за 

професією. 

E 3.00-3,24 3 Задовільно – неповне опанування програмного 

матеріалу, що задовольняє мінімальні критерії 

оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 

Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових 

знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни. 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
1. Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі як наукова дисципліна. 

2. Мета та завдання літературної освіти в вузі. Принципи навчання. 

3. Структура читацьких вмінь та навичок. 

4. Естетичне сприймання літератури, його характеристики. 

5. Методи і прийоми викладання зарубіжної літератури у ЗВО.  



6. Роль підручників та навчальних посібників у викладання зарубіжної літератури у вищій 

школі.  

7. Різновиди навчальних видань. Особливості змісту та принципи побудови підручників з 

зарубіжної літератури ХХ століття для ЗВО. 

8. Огляд-аналіз діючих посібників з зарубіжної літератури ХХ ст. (на прикладі одного із них). 

9. Значення фахових видань та довідкової літератури у підготовці майбутнього викладача. 

10. Специфіка вузівської лекції з зарубіжної літератури. 

11. Структура  лекції і особливості організації навчальної діяльності студентів. 

12. Критерії оцінки ефективності лекційного заняття. 

13. Види і форми науково-дослідної роботи в вузі. 

14. Методика підготовки. 

15. Курсова і дипломна робота: мета, основні вимоги, ефективність методів і прийомів  

самостійної дослідницької роботи. 

16. Зміст та аналіз підручників з зарубіжної літератури для ЗВО. 

17. Науково-теоретичні основи фахової методики з викладання зарубіжної літератури в 

університеті. 

18. Проблема методології та методів вивчення літератури .  

19. Зміст і структура  дисципліни «Зарубіжна література» в вищих та середніх навчальних 

закладах. 

20.  Принципи та засади  літературознавчого навчання на сучасному етапі. 

21. Основні фахові науково-методичні видання. 

22. Новітні педагогічні технології викладання зарубіжної літератури у ЗВО.  

23. Завдання методики викладання літератури у контексті проекту «Трансформація 

гуманітарної освіти в Україні». 

24. Діалог культур як методологія та форма  сучасної освіти. 

25. Інтерактивні методи викладання зарубіжної літератури. 

26. Віртуальні та дистанційні форми викладання та навчання. 

27. Метод проектів у формування умінь та навичок з зарубіжної літератури. 

28. Відео-, аудіо презентація, мультимедійні технології викладання зарубіжної літератури.  

29. Ейдетика як навчальна технологія.  Вивчення літератури за опорними  схемами та образними 

асоціаціями. 

30. Інтегративні методи вивчення літератури у системі між предметних зв’язків дисциплін 

гуманітарного циклу. 

31. Форми роботи з літературної освіти у вищій школі. 

32. Методика викладання літератури: історія питання, традиції та новаторство.  

33. Лекція як  основна форма викладання зарубіжної літератури 

34. Семінар (практичне заняття, лабораторна робота): методика проведення у ЗВО. 

35. Форми контролю та оцінювання знань з зарубіжної літератури та методика їх проведення: 

тестування; колоквіум; кредитно-модульна система; залік; екзамен. 

36. Сучасні методи аналізу літературного твору. 

37. Методологічні та методичні проблеми аналізу літературного твору у сучасному 

літературознавстві. 

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

39. Методи аналізу художнього твору: особливості та алгоритми, відповідність методів аналізу 

та  естетичній природі тексту, певному художньому напряму та творчому методу 

письменника. 

40. Особливості та алгоритм поетологічного методу аналізу художнього тексту. 

41. Особливості та алгоритм міфопоетичного методу аналізу художнього тексту. 

42. Особливості та алгоритм архетипічного  методу аналізу художнього тексту. 

43. Особливості та алгоритм хронотопічного методу аналізу художнього тексту. 

44. Особливості та алгоритм історико-соціального методу аналізу художнього тексту. 

45. Особливості та алгоритм культурологічного методу аналізу художнього тексту. 

46. Особливості та алгоритм історико-білографічного методу аналізу художнього тексту. 

47. Особливості та алгоритм порівняльно-типологічного методу аналізу художнього тексту. 

48. Особливості та алгоритм компаративного методу аналізу художнього тексту. 



49. Особливості та алгоритм інтертекстуального методу аналізу художнього тексту. 

50. Особливості та алгоритм методу аналізу постмодерністського художнього тексту. 

51. Особливості та алгоритм мотивного методу аналізу художнього тексту. 

52. Принципи, форми  й методи організації науково-дослідницької роботи з літератури у вищій 

школі та методика їх виконання.  

53. Методика підготовки наукового повідомлення. 

54. Методика підготовки реферату. 

55. Методика підготовки наукової статті. 

56. Конференція як форма навчання у ЗВО. 

57. Науково-дослідницька  робота студента НІРС. 

58. Методика підготовки дипломної роботи . 

59. Методика підготовки магістерської дисертації. 

60. Методика організації самостійної роботи студентів-філологів за курсом «Зарубіжна 

література»: специфіка, форми, прийоми. 

61. Інтернет ресурси фахової освіти. 

62. Дистанційна освіта: сучасні методики навчання. 

63. Індивідуальна робота студента: форми організації та контролю. 

64. Самостійний модуль: методика підготовки та оцінювання. 

65. Консультація як форма роботи у ЗВО. 

66. Робота у наукових проблемних групах з питань зарубіжної літератури. 
 
 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Навчальний процес з дисципліни «Методика викладання зарубіжної літератури у вищій 

школі» повністю і в достатній кількості забезпечений необхідними навчально-методичними 

ресурсами (Безбородих І.С. Методика викладання зарубіжної літератури у вищій школі: методичні 

вказівки для студентів спеціальності «Середня освіта. Англійська мова і література» / І. С. 

Безбородих. ‒ Хмельницький : ХНУ, 2017. ‒ 23 с.) та ресурсами для навчання у модульному 

середовищі.  

 
9. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна  

1. Методика викладання зарубіжної літератури та теорії літератури у вищій школі: Програма, 

контрольні питання, бібліографія до курсу / Укл. Теленько Г.М. – Чернівці: Рута, 2007. – 24 с.  

2. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: Навч. посібник. - К.: Центр учбової 

літератури, 2007.  – 222 с. 

3. Вишневський О. І. Теоретичні основи сучасної української педагогіки: Навчальний посібник. 

- Дрогобич: Коло, 2003. – С. 29 – 53.  

4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. – С. 78 – 126. 

5. Мацевко-Бекерська Л. Методика викладання світової літератури / Л. Мацевко-Бекерська. – 

Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 320 с.  

6. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О.В.Малихін, І.Г.Павленко, 

О.О.Лаврентьєва, Г.І.Матукова.  - Київ: КНТ, 2014. - 262 с. 

7. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник. – Одеса : ПДПУ імені К. Д. Ушинського, 

2002. – С. 28 – 96.  

Додаткова 

8. Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського 

процесу та забезпечення вимог сфери праці // Вища школа: наук.-практ. вид. – 2004. – № 5 – 6. – С. 54–61. 

9. Левківський К. М., Сухарніков Ю. В. Завдання щодо забезпечення якості вищої освіти України 

в контексті Болонського процесу // Вища школа. – 2004. – № 5. –  С. 89-96. 

10. Навчальний процес у вищій педагогічній школі. Навчальний посібник. За ред.академіка О.Г. Мороза. – 

Київ: НПУ, 2001. – 338 с. 

11. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищий школі: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2007. – 387 с. 



12. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник /За редакцією 

доктора педагогічних наук, профессора, члена-корреспондента АПН України Н.Й. Волошиної. – К.: 

Ленвіт, 2002. – 344 с. 

 

 

 

10. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Електронний університет: 
1. Модульне середовище для навчання. Режим доступу: 
https://msn.khnu.km.ua/course/view.php?id=5489 
2. Електронна бібліотека університету. Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/ 

 

 


