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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Розподіл годин за навчальним планом

Кількість кредитів: 4
Модулів: 1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:1
Семестр: 2
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 2
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Денна

Заочна
Лекції:

16
Практичні заняття:
16
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
-

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення дисципліни є сучасні інноваційні технології навчання.
Метою вивчення дисципліни є :
-

-

-

формування системи знань про сутність інноваційних педагогічних технологій та вмінь
щодо їх використання майбутніми вчителями-словесниками у професійній діяльності;
підготувати майбутніх учителів-словесників до педагогічної діяльності в умовах
реформування сучасної школи, реалізації концепцій мовної освіти в Україні;
допомогти студентам глибоко оволодіти знаннями щодо наукових засад технологічного
підходу до навчання у середній школі, класифікації та основних понять інноваційних
педагогічних технологій навчання, сутності інноваційних педагогічних технологій при
підготовці майбутніх фахівців у вищій школі, формування вміння застосовувати здобуті
знання у практичній діяльності;
ознайомити студентів із варіативністю форм, методів, прийомів та технологій у
викладанні світової літератури, які сприяють творчому підходу майбутнього вчителя до
навчального процесу, орієнтації на широке застосування інноваційних форм організації
навчально-виховного процесу, що розвивають пошукову діяльність учнів;
апробувати отримані професійні знання і вміння під час проходження педагогічної
практики.

Передумови для вивчення дисципліни.
Курс «Інновації у викладанні світової літератури» є необхідною складовою частиною
вивчення спецкурсів, професійної та практичної підготовки студентів-філологів. Зміст цього
курсу охоплює коло питань, пов’язаних з попереднім ознайомленням із засадами дисциплін:
«Лінгвістика та основи наукових досліджень», «Літературознавство», «Історії світової
літератури та російської літератури», «Основ наукових досліджень».
Він дає можливість дати студентам:
- ґрунтовні знання про інноваційні технології навчання;
- основні закономірності використання інноваційних технологій навчання у процесі
вивчення світової літератури;
- найбільш доцільні принципи, методи, прийоми та технології навчання;
- сформувати у студентів знання, вміння й навички використання інновацій у процесі
викладання світової літератури в середніх навчальних закладах усіх типів;
- творче методичне мислення й достатній рівень методичної компетенції.

Міждисциплінарні зв’язки
Курс «Інновації у викладанні світової літератури» тісно пов’язаний з філософією,
дидактикою, педагогікою, психологією, методикою викладання світової літератури, теорією
літератури та естетикою.
Взаємодія названих дисциплін у навчальному процесі створює наукове підґрунтя для
осягнення знаннями, вміннями та навичками з використання інноваційних технологій
навчання у процесі вивчення світової літератури. Зокрема дає можливість використовувати
матеріали й дані зазначених наук не в повному обсязі, а лише необхідне, актуальне та
ефективне для формування методичної компетентності майбутнього вчителя-словесника.

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
1. Знання: мету і завдання курсу «Інновації у викладанні світової літератури»; зміст і
концепцію літературної освіти на сучасному етапі;етапи та особливості літературної
освіти у школах різних типів; специфіку сучасного уроку світової літератури та їх
альтернативні моделі; сутність та основні поняття технологічного підходу щодо
організації процесу вивчення світової літератури; зміст та класифікацію
інноваційних технологій; особливості використання інноваційних технологій у
процесі вивчення світової літератури у середній школі; основи інформаційної
культури студента-філолога.
2. Уміння: аналізувати наукові засади технологічного підходу до навчання у середній
школі;визначати сутність технологічного підходу до підготовки майбутніх фахівців
та його основні поняття; проводити класифікацію інноваційних технологій;
застосовувати інноваційні технології у професійній діяльності; проектувати та
проводити уроки з світової літератури в середніх і старших класах з використанням
інноваційних технологій під час педагогічної практики; працювати з передовим
методичним спадком, інтегрувати в урок літератури нові інформаційні технології;
сформувати власний індивідуальний стиль; виробити самостійне методичне бачення
з вивчення обраного літературного матеріалу та практично застосовувати сформовані
вміння та навички у майбутній педагогічній діяльності.
3. Комунікація: уміння володіти жанрами усного, публічного, монологічного мовлення
та культурою діалогічного професійного спілкування. Уміти вести дискусію
аргументувати свою думку, толерантно відноситись до іншої точки зору.
4. Автономність та відповідальність: спроможність виконувати індивідуальні науководослідні завдання з відповідної проблематики, виявляти самостійність і соціальну
відповідальність при виконанні функціональних обов’язків.

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
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5. ПРОГРАМАНАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1. Сутність технологічного підходу до навчання. Поняття про інноваційне
навчання світової літератури. Теоретичні основи інноваційних педагогічних технологій
навчання світової літератури.
Поняття технології у широкому та вузькому значенні. Поняття технологічного
підходу в освіті: загальна характеристика. Історико-філософські аспекти розвитку
технологізації навчання. Педагогічна технологія як частина педагогічної науки. Генезис
поняття «педагогічна технологія»: основні аспекти, порівняльний аналіз. Етапи розвитку
педагогічної технології у світовому освітньому просторі. Галузі педагогічної технології.
Порівняльний аналіз понять «методика» і «технологія». Критерії технологічності. Сутність і
структура понять «освітня технологія», «технологія навчання», «технологія виховання»,
«технологія управління». Еволюція поняття «педагогічна технологія» та її етапи. Оновлення
освіти шляхом впровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання
Характеристика інноваційних методів навчання світової літератури. Інтерактивні форми
навчання світової літератури, їх характеристика та умови впровадження на основі ІКТ.
Тема 2. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Технології розвивального
навчання світової літератури.
Особистісний підхід в педагогіці: історія виникнення. Мета і завдання особистісноорієнтованого навчання. Особистісно-орієнтована освіта як особливий вид діяльності.

Суттєві ознаки особистісно-орієнтованої освіти. Учені-дослідники особистісно орієнтованої
освіти. Функціональна схема особистісно-орієнтованого процесу. Три моделі особистісноорієнтованої педагогіки (за І.С. Якиманською). Мета та завдання особистісно орієнтованого
навчання. Особистісно-орієнтована навчальна ситуація. Технологія особистісно
орієнтованого уроку (за С. Подмазіним). Особистісно-орієнтовані технології у викладанні
світової літератури. Планування та технологія особистісно зорієнтованого уроку із світової
літератури.Діяльність учителя із світової літератури на уроці з особистісно-орієнтованою
спрямованістю. Технологія «Дебати». Технологія створення «Порт фоліо».
Тема 3. Технології інтерактивного навчання світової літератури.
Сутність інтерактивних технологій навчання, їх ефективність. Види інтерактивного
навчання. Порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних технологій навчання світової
літератури. Комплексне застосування інтерактивних засобів навчання світової літератури.
Етапи впровадження системи інтерактивного навчання при вивченні світової літератури.
Що таке інтерактивне навчання? Чому можна розглядати інтерактивні технології
навчання як сукупність технологій? Класифікації інтерактивних технологій (за О.Пометун,
Л.Пироженко, В.В.Мельник). Суть інтерактивних технологій кооперативного навчання.
Проілюструвати прикладами використання технологій на уроці світової літератури.
Технології колективно-групового навчання на уроках світової літератури. Технології
ситуативного моделювання. Технології опрацювання дискусійних питань. Інтерактивний
урок – особливий тип уроку. Орієнтовна структура уроку із застосуванням інтерактивних
технологій.
Тема 4. Проектна технологія навчання світової літератури. Імітаційні технології
навчання світової літератури.
З історії проектного методу. Метод навчальних проектів – освітня технологія ХХІ
століття. Класифікація навчальних проектів (за Коллінгса). Вимоги до використання методу
проектів Постановка мети. Вибір теми проекту. Відмінні риси проектного методу. Мета
проектного навчання. Теоретичні позиції проектного навчання системи дій вчителя і учнів.
Сучасна класифікація навчальних проектів. Використання методу проектів на уроках
світової літератури. Проект як активний навчальний метод. Особливості навчальних
проектів. Типи навчальних проектів. Алгоритм виконання проекту.
Тема 5. Інформаційні технології навчання. Технології розвитку творчого потенціалу
особистості та модульні технології як відкриті системи навчання.
Сутність інформаційної технології. Педагогічні завдання інформаційної технології
навчання світової літератури. Типи дидактичних завдань, на які спрямоване використання
комп’ютера на уроці світової літератури. Функції комп’ютера в навчанні. Основні переваги
інформаційної технології. Основні недоліки інформаційної технології. Ефективність
інформаційної технології на уроці світової літератури. Класифікація інформаційних
технологій. Можливості комп’ютера на різних етапах уроку світової літератури.
Мультимедійні технології на уроці світової літератури.
Тема 6. Специфіка уроку світової літератури з використанням інноваційних
технологій навчання.
Погляди науковців на впровадження навчальних технологій у процес викладання
світової літератури. Навчальні технології як проблема організації процесу навчання світової
літератури. Поняття про інноваційні технології навчання. Чинники та джерела появи
інноваційних технологій. Здобутки вітчизняних учених-методистів. Урок традиційний та
активний.
Тема 7. Нестандартні уроки та методика їх проведення.
Поняття нестандартного уроку Форми проведення нетрадиційних уроків: урок КВК,
урок-семінар, урок-практикум, урок-залік, урок захисту реферату, інтегральні (інтегровані)
уроки, дослідницькі уроки, урок-суд, урок-дискусія, урок-прес-конференція, урок-теле-,
радіопередача, урок-салон, урок-екскурсія, рок-брейн-ринг, урок-репортаж, урок рольової
гри. Приклади практичного використання методики проведення нетрадиційних уроків зі
світової літератури.

5.2. Тематика практичних занять.
Тема 1. Сутність технологічного підходу до навчання. Поняття про інноваційне навчання
світової літератури. Теоретичні основи інноваційних педагогічних технологій навчання
світової літератури.
Тема 2. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Технології розвивального навчання
світової літератури.
Тема 3. Технології інтерактивного навчання світової літератури.
Тема 4. Проектна технологія навчання світової літератури. Імітаційні технології навчання
світової літератури.
Тема 5. Інформаційні технології навчання.
Тема 6. Технології розвитку творчого потенціалу особистості та модульні технології як
відкриті системи навчання.
Тема 7. Специфіка уроку світової літератури з використанням інноваційних технологій
навчання.
Тема 8. Нестандартні уроки та методика їх проведення.

5.3. Організація самостійної роботи студентів.
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кількість
Форми звітності
годин
14
Рукопис конспекту
Конспектування статей, робіт.
першоджерел
Підготовка доповідей, рефератів за однією з
14
Рукопис доповіді, реферату
тем
Підготовка портфоліо
10
Рукопис портфоліо
10
Рукопис з конспектом
Розробка творчих ситуацій
аналізу творчої ситуації
Підготовка бібліографічних списків з основних
10
Рукопис бібліографічних
розділів курсу;
списків
10
Рукопис тез коментарів,
Складання різного типу коментарів , аналізів
аналізів
10
Рукопис власного уроку з
Розробка власного уроку
однієї із тем
Підготовка презентацій.
10
План-конспект презентації
Ведення словника термінів
10
Рукопис словника термінів
Разом
88
Вид роботи

Тематика індивідуальних (групових) завдань
Тема 1. Сутність технологічного підходу до навчання. Поняття про інноваційне навчання.
Теоретичні основи інноваційних педагогічних технологій навчання.
Теоретичні основи педагогічних технологій навчання. Здійснити аналіз методичної
періодики, скласти системний коментар одного з видань за рік з аналізом статей про
використання інноваційних технологій навчання.
Тема 2. Сутність технологічного підходу до навчання. Поняття про інноваційне навчання.
Теоретичні основи інноваційних педагогічних технологій навчання.
Історія виникнення і концептуальні положення інноваційних технологій. За матеріалами
методичної періодики проаналізувати методичну розробку уроку світової літератури з
використанням інноваційних технологій навчання, обґрунтувавши доцільність методів,
прийомів та видів роботи.
Тема 3. Сутність технологічного підходу до навчання. Поняття про інноваційне навчання.
Теоретичні основи інноваційних педагогічних технологій навчання.
Класифікація інноваційних технологій навчання.
Тема 4. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Технології розвивального навчання.

Охарактеризуйте ключові ідеї розвиваючого навчання. Розробіть 3 варіанти творчих
ситуацій для конкретно обраної теми, використовуючи елементи розвиваючого навчання.
Тема 5. Технології інтерактивного навчання.
Розвиток особистості учня як суб’єкта навчально-пізнавальної діяльності з застосуванням
інтерактивних технологій навчання.
Тема 6. Проектна технологія навчання. Імітаційні технології навчання.
Проаналізуйте сучасний стан застосування ігрових технологій навчання у середній школі.
Наведіть приклади вправ з використанням ігрових технологій. Розробіть фрагмент уроку з
використанням ігрових технологій (на вибір).
Тема 7. Проектна технологія навчання. Імітаційні технології навчання.
Особливості організації і методики проведення тренінгів .Підготуйтесь до педагогічного
тренінгу, на якому будуть відпрацьовуватися вміння і навички застосування інтерактивних
технологій під час вивчення світової літератури.
Тема 8. Інформаційні технології навчання. Технології розвитку творчого потенціалу
особистості та модульні технології як відкриті системи навчання.
Вебінар як форма інформаційних технологій у вищій школі.
Тема 9. Інформаційні технології навчання. Технології розвитку творчого потенціалу
особистості та модульні технології як відкриті системи навчання.
Особливості впровадження у навчальний процес телекомунікаційних технологій.
Підготуйте презентацію одного з уроків світової літератури за вибором в програмі
PowerPoint.
Тема 10. Інформаційні технології навчання. Технології розвитку творчого потенціалу
особистості та модульні технології як відкриті системи навчання.
Принципи дистанційної освіти.
Тема 11. Інформаційні технології навчання. Технології розвитку творчого потенціалу
особистості та модульні технології як відкриті системи навчання.
Мовне Портфоліо як технологія формування стратегічної компетенції учнів під час
вивчення світової літератури. Запропонуйте власний варіант Потфоліо для учня ЗОШ (рік
навчання за вибором студента).
Тема 12. Специфіка уроку зарубіжної літератури з використанням інноваційних технологій
навчання.
Нестандартні уроки та методика їх проведення .Підготувати конспект уроку із світової
літератури з використанням інноваційних технологій навчання та представте презентацію
до уроку (тема уроку на власний вибір).

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: практичні заняття.
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3. Форми підсумкового контролю: залік.

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: оцінювання
під час аудиторних занять: ведення конспекту лекцій, підготовка та відповідь на практичних
заняттях. Оцінювання роботи на практичних заняттях здійснюється за шкалою від «0» до
«5». Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі академічного журналу з обов’язковим
позначенням виду роботи та дати проведення. Кількість балів, отриманих студентом за
поточний контроль, виставляється викладачем у відповідній графі академічного журналу до
проведення проміжного контролю. Результати поточного контролю мають бути внесені до
відомості обліку успішності здобувачів вищої освіти до початку екзаменаційної сесії.
Засоби діагностики результатів навчання дисципліни.
Завдання поточного контролю:
- ведення конспекту лекцій – оцінювання роботи, в залежності від щільності та
систематичності записів, здійснюється за шкалою від «0» до «5»;
- підготовка та відповідь на практичних заняттях – оцінювання роботи на практичних
заняттях здійснюється за шкалою від «0» до «5»;

-

стандартизовані тести:
Принципами програмованого навчання є:
а) зворотний зв’язок;
б) ієрархія управління;
в) покрокова послідовність навчального процесу;
г) індивідуальний темп;
д) зв’язок з соціумом;
е) використання технічних засобів;
ж) індуктивна структура навчального процесу;
з) принцип повного засвоєння.

Завдання проміжного контролю: модульна контрольна робота – складається з
теоретичного питання, історико-літературного питання та практичного завдання:
Варіант №
1. Опишіть основні переваги та недоліки інформаційної технології.
2. Зробить порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних технологій навчання світової
літератури.
3. Розкрийте сутність і структура понять «освітня технологія», «технологія навчання»,
«технологія виховання», «технологія управління».

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів.

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в
підсумкову оцінку за традиційною шкалою
Оцінка за традиційною шкалою
Підсумковий бал
залік
90-100
зараховано
70-89
51-69
26-50
не зараховано
1-25
Результати навчання з освітніх компонентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від
1 до 100) з переведенням в оцінку за традиційною шкалою («відмінно», «добре»,
«задовільно», «незадовільно».
Критерії оцінювання навчальних досягнень
100Рівні навчальних
бальна
Теоретична підготовка
Практична підготовка
досягнень
шкала
Студент
вільно
володіє
навчальним
матеріалом,
висловлює
свої може аргументовано обрати
думки, робить аргументовані раціональний
спосіб
висновки, рецензує відповіді виконання
завдання
й
інших студентів, творчо виконує оцінити результати власної
індивідуальні
та
колективні практичної
діяльності;
завдання,
не
Відмінний
100…90 завдання; самостійно знаходить виконує
додаткову
інформацію
та передбачені
навчальною
використовує її для реалізації програмою;
вільно
поставлених перед ним завдань; використовує знання для
вільно
використовує
нові розв’язання
поставлених
інформаційні технології для перед ним завдань
поповнення власних знань

Рівні навчальних
досягнень

100бальна
шкала

Достатній

89….70

Задовільний

69…51

Незадовільний

50…26

Неприйнятний

25…1

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Теоретична підготовка
Практична підготовка
Студент
вільно
володіє
навчальним
матеріалом, застосовує знання на
практиці;
узагальнює
і за
зразком
самостійно
систематизує
навчальну виконує практичні завдання,
інформацію,
але
допускає передбачені програмою; має
незначні огріхи у порівняннях, стійкі навички виконання
формулюванні
висновків, завдання
застосуванні теоретичних знань
на практиці
володіє навчальним матеріалом
поверхово, фрагментарно, на
рівні
запам’ятовування
відтворює
певну
частину має елементарні, нестійкі
навчального
матеріалу
з навички виконання завдання
елементами логічних зв’язків,
знає
основні
поняття
навчального матеріалу
має фрагментарні знання (менше
половини)
при
незначному
загальному обсязі навчального планує та виконує частину
матеріалу; відсутні сформовані завдання
за
допомогою
уміння та навички; під час викладача
відповіді допускаються суттєві
помилки
виконує
лише
елементи
студент не володіє навчальним
завдання, потребує постійної
матеріалом
допомоги викладача

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять .Оцінювання роботи на семінарських
(практичних), лабораторних заняттях, індивідуальної та самостійної роботи здійснюється за
шкалою від «0» до «5».

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
на семінарських (практичних) і лабораторних заняттях
Оцінка
Критерії оцінювання навчальних досягнень

5 балів

4 бали

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє
навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його
викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань
та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та
додаткову
літературу,
вільно
послуговується
науковою
термінологією, розв’язує задачі стандартним або оригінальним
способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок,
здійснює аналіз та робить висновки.
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному
розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань,
використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі
стандартним способом, послуговується науковою термінологією. Але
при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та
аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та

3 бали

2 бали

1 бал
0 балів

незначні помилки.
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє
елементарні знання окремих положень, записує основні формули,
рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу,
обґрунтування та аргументації, не користується необхідною
літературою, допускає істотні неточності та помилки.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом
у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без
аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання навчальної
дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних
завдань.
Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості
питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні
розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на
запитання, що потребують однослівної відповіді.
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом
та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та
практичних завдань.

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань. Індивідуальні завдання, виконані у вигляді
доповіді, реферату, повідомлення, есе, аналітичного звіту, науково-художнього нарису,
конспекту першоджерел – до 5 балів.
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи.
Оцінювання модульної контрольної роботи (МКР) здійснюється за шкалою: від «0» до «30»
– для дисциплін, викладання яких завершується заліком.
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю.
Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного контролю та МКР.
9.
ІНСТРУМЕНТИ,
ОБЛАДНАННЯ
ТА
ПРОГРАМНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор).
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