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Курсом “Методика викладання української літератури у ВНЗ”
передбачається вивчення методики як науки та вузівської дисципліни,
вивчення літературного процесу в цілому й аналізу окремих художніх творів
стосовно вимог вузівської програми з ухваленням специфіки психологічних
особливостей учнів певних класів. Уроки літератури в силу своєї специфіки
мають найбільший вплив на формування світогляду, моралі дітей. Це
зумовлює особливості вивчення курсу. Методика як вузівська дисципліна –
це поєднання літературознавчого аспекту з психологопедагогічним. Отже,
методика викладання української літератури включає в себе історію розвитку
методичної науки, здобутки психології та педагогіки, історію літератури,
літературної критики, літературознавства, естетики і ін.
I.

Мета і завдання

Курс має дати студентам об'єктивні і наукові знання про надбання
методики, про форми, методи і методичні прийоми викладання літератури,
про методику аналізу художнього твору, вивчення різних видів програмного
матеріалу. Методика викладання української літератури розрахована на
засвоєння студентами набору загальних правил та норм фахової діяльності.
Внаслідок вивчення курсу “Методика викладання української літератури
у ВНЗ ” студенти повинні:
знати:
· шляхи розвитку методики як науки;
· праці видатних методистів;
· форми, методи і методичні прийоми викладання літератури;
· місце методики літератури в системі підготовки вчителя у вузі;
· методику вивчення різних видів програмового матеріалу;
· психологопедагогічні основи викладання літератури.
вміти:
· орієнтуватися в методичній літературі;
· скласти календарне та тематичнопоурочне планування;
· провести й проаналізувати лекцію з літератури;
· встановити зв'язки літератури з
іншими навчальними
дисциплінами;
· робити повний аналіз художнього твору;
· проводити науковий експеримент.

II. Зміст програми
Тема 1. Основні методи і прийоми викладання літератури в ВНЗ
Пит ання:
Загальне поняття методу. Методичні прийоми.
Метод Сковіна.
Блочний метод та ін.
Зв'язок методики літератури з іншими вузівськими предметами,
насамперед – з історією та теорією літератури, психологією, педагогікою,
методикою мови та методикою російської літератури.

Тема 2. Вивчення біографії та стилю письменник а в ВНЗ
Пит ання:
Принципи вивчення біографії.
Форми і методи.
Основні шляхи розгляду стилю пиьменника.
Велика роль літератури як вузівського предмета у вихованні учнів.
Предмет методики – форми, методи й прийоми вивчення історико
літературного процесу, насамперед – аналіз художніх творів.
Тема 3. Етапи роботи над художним твором. Проблемність на заняттях з
літератури. Вивчення мови художніх творів
Пит ання:
Основні етапи роботи над.худ.твором.
Підготовка учнів до сприймання худ.твору.
Ознайомлення студентів із текстом.
Аналіз худ.твору.
Підсумкові заняття.
Шляхи створення проблемних ситуацій на уроках літератури.
Навчальновиховна значимість роботи над мовою худ.творів.
Основні спосои (роботи) дослідження мови художніх творів.
Тема 4. Методика аналізу художнього твору
Пит ання:
Принципи аналізу художнього твору.
Історикогенетичний, та історикофункціональний підхід до вивчення
твору.
Використання навчального та художнього кіно, спеціальних радіо й
телевізійних передач на заняттях та в позаурочний час.
Наочність на заняттях літератури та її педагогічне значення. Методика та
педагогічна доцільність використання творів живопису, альбомів,
монтажів різних видів, мемуарної літератури, епістолярії тощо.

Тема 5. Вивчення в ВНЗ драматичних творiв
Пит ання:
Вивчення драматичних творів 5.7 кл; 911 кл.
Основні шляхи аналізу драм.твору.
Особливості роботи з образами, персонажами драматичного твору, робота
над мовою персонажів, композиція твору і т.ін.
Історикогенетичний, та історикофункціональний підхід до вивчення
твору.
Використання наочності та ТЗН під час вивчення драматичних творів.
Перегляд зі студентами театральних вистав, телеверсій, лялькових театрів.

Тема 6 . Форми, методи та методичні рийоми викладання літератури
Пит ання:
Поняття про шкільний метод викладання літератури.
Поняття про методичний прийом як явище допоміжного плану.
Вибір методу залежно від мети заняття та літературного матеріалу, а також
від вікових та психологічни особливостей учнів.
Метод евристичної бесіди. Репродуктивна бесіда. Педагогічна суть методу
бесіди. Навчальний матеріал, що відповідає особливостям бесіди.
Метод самостійного вивченя матеріалу, його педагогічна суть. Виробленя
практичних навиків аналізу твору, роботи над літературнокритичними
джерелами.
Диференціація методу самостійного вивчення: аналіз твору за даним
учителем планом; з використанням підручника; за вузловими питаннями; чи
цілком самостійний аналіз.
Складність контролю над засвоєнням матеріалу всіма учнями, розрив між
наслідками роботи сильніших і слабших учнів.
Основні методичні прийоми:
 робота з підручником,
 коментоване читання,
 використання технічних засобів навчання,
 учнівські доповіді, різні види самостійної роботи та ін
Видозміни в методиках лекції, бесіди, самостійної роботи.
Проблемне викладання літратури. Проблемність як дидактична форма
організації вивчення навчального матеріалу. Педагогічна суть проблемного
навчання: вирішення поставлених перед класом навчальних проблем,
розвиток самостійного мислення та дослідницьких здібностей учнів,
створення проблемних ситуацій, використання життєвого та сенсорного
досвіду учнів.

Тема 7. Вик ористання наочності та ТЗН на уроках літератури
Пит ання:
Основні види наочності і принципи їх використання.
Використання картин і ілюстрацій, грамзапис на уроках літератури.
Особливості екранних посібників.
Методика викладання літератури на сучасному етапі. Найважливіші
досягнення методики літератури. Тісний взаємозв'язок у розвитку української
методики літератури.
Погляди В.О.Сухомлинського на викладання літератури.
Методична преса.
Тема 8. Робота над образом, персонажем в процесі вивчення літератури
Пит ання:
Загальні правила роботи над образомперсонажем.
Порівняльна характеристика персонажів.
Групова характеристика героїв.
Складові елементи монографічних тем:
· біографія письменника;
· огляд творів, які не вивчаються текстуально;
· текстуальне опрацювання визначених програмою творів.
Види вступних занять до вивчення монографічних творів.
Вивчення біографії письменника як важливий фактор усвідомлення місця
його творчості в літературному процесі. Виховне спрямування вивчення
біографії. Особлива роль наочності, документальних матеріалів у вивченні
життєвого шляху письменника.
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