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ПРОГРАМА З МЕТОДИКИ  

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 
Загальні основи методики навчання української літератури  

в закладах загальної середньої освіти 

 

Методика навчання української літератури як наука. 

Об’єкт, предмет і структура методики навчання української літератури. 

Джерела та чинники розвитку методики навчання української літератури. 

Методи наукового дослідження в методиці навчання української літератури. 

Зв’язки методики навчання української літератури з іншими науками.  

Історія розвитку методики навчання української літератури. 

Теоретичні основи навчання української літератури в школі. 

Загальнодидактичні і специфічні принципи навчання української літератури. 

Завдання літературної освіти та вимоги до фахової підготовки вчителя. 

Програмно-методичне забезпечення шкільного курсу української літератури. 

Психолого-педагогічні засади навчання української літератури в ЗЗСО. 
Особливості прочитання художньої літератури в шкільному віці. 

 

Організування навчання української літератури 

 

Методи навчання літератури.  

Загальнодидактичні методи навчання. Специфічні методи навчання 

літератури. Використання методів літературознавчого дослідження в школі.  

Літературні навчальні завдання. 
Функції та структура літературних навчальних завдань. Класифікації 

літературних завдань. 

Методичні основи проведення уроку літератури. 

Специфіка уроку літератури та вимоги до нього. Принципи структурування 

уроку. Класифікації уроків літератури. Використання наочності на уроках 

української літератури. 

Позакласна робота з української літератури. 

Індивідуальна позакласна робота. 

Групова позакласна робота. 

  



Шкільний аналіз художнього твору 

Методика шкільного аналізу художнього твору. 
Методологічні засади й типологія шкільного аналізу художнього твору. 

Методика визначення ідейно-тематичної основи твору. Послідовність 

розкриття образу-персонажа. 

Особливості аналізу творів різних родів і жанрів. 
Шкільний аналіз епічних творів. Вивчення ліричних творів у школі. 

Особливості вивчення драматичних творів. Специфіка аналізу міжродових 

жанрів. Шкільний аналіз фольклорних творів. 

 

Вивчення літературознавчого матеріалу 

Вивчення життєпису та індивідуального стилю письменника. 
Завдання, принципи, джерела і форми вивчення життєпису письменника. 

Шкільне тлумачення індивідуального стилю письменника. 

Специфіка уроків позакласного читання, літератури рідного краю, 

вступних і підсумкових занять. 
Методичні засади організування уроків позакласного читання. Методика 

вивчення літератури рідного краю. Особливості вступних уроків. Методика 

проведення підсумкових уроків. 

Технологія засвоєння теоретико-літературних понять та опрацювання 

літературно-критичних статей. 

Методика вивчення теоретико-літературних понять. Модель вивчення 

літературного напряму. Завдання та прийоми опрацювання літературно-

критичних статей. 

 

Методика розвитку зв’язного мовлення на уроках української літератури 
Форми роботи над мовою художнього твору та мовленням учнів. Розвиток 

усного мовлення. Розвиток писемного мовлення. 

 

Інновації в методиці навчання української літератури 

Діалогізм і проблемність як принципи сучасного прочитання української 

літератури. 
Філософсько-психологічні засади інноваційної діяльності в галузі 

літературної освіти. 

Види діалогів на уроках української літератури. 

Проблемні ситуації і питання літературного характеру. 

Інноваційні технології та прийоми навчання української літератури 

Інноваційні технології навчання української літератури. 

Інноваційні прийоми навчання української літератури. 

Інтеграційні типи літературних занять. 
Урок – історичне дослідження. 

Урок – філософське дослідження. 

Урок – літературно-біблійне дослідження. 

Урок – психологічне дослідження. 

Інформаційні технології у навчанні української літератури 



 


