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1. Основна інформація про дисципліну 
Тип дисципліни: ВИБІРКОВА  Форма навчання: ДЕННА/ЗАОЧНА 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: для всіх галузей знань 

Спеціальність: для всіх спеціальностей 

Освітня програма: для всіх освітніх програм 

Рік навчання: 1 Семестр: 2 

Кількість кредитів (годин):  

денна форма навчання: 4 (120 год.: 14 – лекції; 18 – семінарські / 88 – самостійна робота) 

заочна форма навчання: 4 (120 год.: 14 – лекції; 18 – семінарські / 88 – самостійна робота) 

Мова викладання:  українська 

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=880  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 
ПІБ: Кискін Олексій Миколайович 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат філологічних наук, доцент 

Кафедра: кафедра англійської філології та світової літератури 

Робочій e-mail: kiskinalexey@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.00-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 
Дисципліна «Інновації у викладанні світової літератури» призначена для поглиблення 

фахових компетентностей студентів-філологів, але може бути рекомендована для 

студентів інших спеціальностей, які цікавляться літературою. Основний акцент робиться 

на тому, щоб дати студентові філологу цілісне уявлення про сучасні інноваційні 

технології навчання та можливості їх використання на практиці. Найважливішою метою 

курсу 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 

http://moodle.idgu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=880


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. 

 

Отже, вивчення дисципліни  «Інновації у викладанні світової літератури» є 

необхідною складовою частиною вивчення спецкурсів, професійної та практичної 

підготовки студентів-філологів та дозволить Вам ознайомитись з інноваційними 

технологіями навчання; основними закономірностями використання інноваційних 

технологій навчання у процесі вивчення світової літератури; сформувати 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. 

Передумовою для вивчення дисципліни є оволодіння фаховими компетенціями, що 

формуються під час вивчення курсів  «Методика навчання зарубіжної літератури в 

школі», «Лінгвістика та основи наукових досліджень», «Літературознавство», «Історії 

світової літератури», а також «Історія», «Філософія», «Педагогіка», «Дидактика» і 

«Психологія». 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. 

 

4. Результати навчання 
Здобувачі освіти, що опанують навчальну дисципліну «Інновації у викладанні 

світової літератури» зрозуміють: 

- 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. 

В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти можуть оволодіти  такими 

уміннями та навичками: 

- 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. 



5. Структура дисципліни 
Тема № 1. Сутність технологічного підходу до навчання. Поняття про інноваційне 

навчання світової літератури. Теоретичні основи інноваційних педагогічних 

технологій навчання світової літератури. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

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. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Бєсєдіна Л.М. Педагогічна майстерність, 
активні методи навчання та методична робота у 
навчальних закладах [Текст]: методичний 
посібник / Л.М.Бєсєдіна, О.І.Сторубльов. – 2-ге 
вид., перероб. і доп. – К.: Логос, 2009. – 204 с.   

2. Остапенко Н. М., Симоненко Т. В., Руденко В. 
М. Технологія сучасного уроку рідної мови: 
Навчальний посібник – К: Альма-матер, 2021. 
– 248 с.  

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні 

технології. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.  
4. Дячковська Л.К. На допомогу методисту: 

порадник / Людмила Кирилівна Дячковська. – 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
України Управління освіти і науки 
Миколаївської облдержадміністрації. – 
Навчально-методичний центр професійно-
технічної освіти у Миколаївській області, 2012. 
– 13 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

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. 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 
технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 
«Основа», 2009. – 135 с.  

2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. 

Сучасні педагогічні технології: Навч.посібник. 

– К.: Просвіта, 2000. – 368 с.  
3. Нове педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 
квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 
под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 272 с.  
4. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, 

К.Ф. Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2004. – 256 с.  
5. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 

пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 

с. - Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ).  

Завдання для самостійної роботи:  

Здійснити аналіз методичної періодики, скласти 

системний коментар одного з видань за рік з аналізом 

статей про використання інноваційних технологій 

навчання. 

1. Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. – 

К. : Видавничий дім «Всесвіт»: http://vsesvit-

journal.com 

2. Всесвітня література в сучасній школі:науково-

методичний журнал Міністерства освіти і науки 

України. – К. : РА «Освіта України». 

3. Всесвітня література в школах України: науково-

методичний журнал Міністерства освіти і науки 

України. – К.: Педагогічна преса. 

4. Зарубіжна література в школах України: 

науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт: 

http: 



//www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlvsh/index 

5. Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові 

дослідження, історія, методика викладання: 

науково-методичний журнал. – К. : Незалежний 

центр наукових досліджень зарубіжної 

літератури. 

6. Всесвітня література та культура: науково-

методичний журнал. – К. : Антросвіт. 

7. Зарубіжна література: науково-методична газета. 

– К. : Шкільний світ: http: 

//literatura@1veresnya.com.ua 

8. Зарубіжна література в школі: науково-

методичний журнал. – Харків: Основа. 

9. Слово і Час: науково-теоретичний журнал. – К.: 

Національна академія наук України, Інститут 

літератури імені Тараса Шевченка, Національна 

спілка письменників України: 

http://www.slovoichas.in.ua 

Тема № 2. Особистісно-орієнтована освіта і технології. Технології розвивального 

навчання світової літератури. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

Особистісний підхід в педагогіці: історія 

виникнення. Мета і завдання особистісно 

орієнтованого 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 особистісно орієнтованої 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». 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1.  Підласий І.П. Практична педагогіка або три 

технології: [інтерактивний підручник для 

педагогів ринкової системи освіти] / Підласий 

І.П. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 616 с. 

2. Перспективні освітні технології: наук.-метод. 

Посібник. / За заг. ред.. Г.С.Сазоненко. – К.: 

Гопак, 2000. – 560 с.  
3. Пометун О. До досвіду впровадження 

інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / 
Олена Пометун // Вісник програм шкільних 
обмінів. – Режим доступу: 
http://visnyk.iatp.org.ua/print;514/. – Заголовок з 

екрану.  
4. Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного 

навчання. – Київ, 2007.  
5. Пометун О, Пироженко Л.В. Інтерактивні 

технології навчання: теорія, практика, досвід. – 
К., 2002. – 135 с.  

6. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. 
Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 
2005. – 154 с. 

7. Чепіль М. М. Педагогічні технології: навч.посіб. / 
М. М.Чепіль, Н. З. Дудник. – К.: Академвидав, 
2012. – 224 с. – (Серія «Альмаматер»). – 978-966-
8226-89-2 (серія). 

Семінарське заняття (2 год.): 

Особистісний підхід в педагогіці: історія 

виникнення. Мета і завдання особистісно 

орієнтованого 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 особистісно орієнтованої педагогіки (за І.С. 

Якиманською). Мета та завдання особистісно 

орієнтованого навчання. Особистісно орієнтована 

навчальна ситуація. Технологія особистісно 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с.  
3. Нове педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. 
пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 
М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 

под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

http://www.slovoichas.in.ua/


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». 

«Академия», 2005. – 272 с.  
4. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, 

К.Ф. Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2004. – 256 с.  
5. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 
пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 
с. - Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ). 

6. Якиманська І. Планування та технологія 

особистісно зорієнтованого уроку І. 

Якиманська, О. Якуніна // Відкритий урок. – 
2006. – жовтень. – С. 17-21. 

Завдання для самостійної роботи: 

Охарактеризуйте ключові ідеї розвиваючого 

навчання. Розробіть 3 варіанти творчих ситуацій для 

конкретно обраної теми, використовуючи елементи 

розвиваючого навчання. 

1. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. 

Сучасні педагогічні технології: Навч.посібник. 

– К.: Просвіта, 2000. – 368 с. 

2. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, 

К.Ф. Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2004. – 256 с. 

Тема № 3. Технології інтерактивного навчання світової літератури. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2  год.): 

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. 

1. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування 
необхідності / Ірина Зозюк // Українська мова та 
література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.  

2. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій 

педагогічної дії: [поняття, завдання освітньої 

технології. Пошук технологій, що відповідають 
новим освітнім запитам. Класифікація 

навчальних предметіве] / І.А.Зязюн // Педагогіка 
і психологія. – 2010. – № 2. – С. 22-33. 

3. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 
монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 

пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. 
- Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ). 

Семінарське заняття (2 год.): 

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 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с.  
3. Нове педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 
квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 

под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 272 с.  

4. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, 



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. 

К.Ф. Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2004. – 256 с.  
5. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 
пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 
с. - Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ).  

6. Якиманська І. Планування та технологія 
особистісно зорієнтованого уроку І. 
Якиманська, О. Якуніна // Відкритий урок. – 
2006. – жовтень. – С. 17-21. 

Завдання для самостійної роботи: Підготувати 

презентацію доповіді до семінарського заняття: 

«Розвиток особистості учня як суб’єкта навчально-

пізнавальної діяльності з застосуванням 

інтерактивних технологій навчання». 

1.  Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с. 

Тема № 4. Проектна технологія навчання світової літератури. Імітаційні технології навчання світової 

літератури. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.):  

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.  

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування 
необхідності / Ірина Зозюк // Українська мова та 
література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.  

2. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій 

педагогічної дії: [поняття, завдання освітньої 

технології. Пошук технологій, що відповідають 

новим освітнім запитам. Класифікація навчальних 

предметіве] / І.А.Зязюн // Педагогіка і психологія. 

– 2010. – № 2. – С. 22-

33.https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovat

elnoe_proektuvannya  

3. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409  

4. https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-

zarubiznoi-literaturi-115557.html  

Семінарське заняття (2 год.): 

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. 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с.  
3. Нове педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 
квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 

М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 
под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 272 с. 

Завдання для самостійної роботи: До 

семінарського заняття 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). 

Особливості організації і методики 

проведення тренінгів. Підготуйтесь до 

педагогічного тренінгу, на якому будуть 

відпрацьовуватися вміння і навички застосування 

1. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, К.Ф. 

Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 

с.  
2. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 
пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. 
- Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ). 

3. Якиманська І. Планування та технологія 
особистісно зорієнтованого уроку І. Якиманська, 
О. Якуніна // Відкритий урок. – 2006. – жовтень. 

https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409
https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html
https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html


інтерактивних технологій під час вивчення світової 

літератури. 

– С. 17-21. 

Тема № 5. Інформаційні технології навчання. Технології розвитку творчого потенціалу 

особистості та модульні технології як відкриті системи навчання. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

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. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с.  
3. Нове педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. 

пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, 
М.Ю.Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 

под. Ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2005. – 272 с.  

4. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, К.Ф. 

Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 

256 с.  
5. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 

пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. 

- Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ). 

6. Якиманська І. Планування та технологія 

особистісно зорієнтованого уроку І. Якиманська, 

О. Якуніна // Відкритий урок. – 2006. – жовтень. 

– С. 17-21. 

Семінарське заняття (2 год.): 

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.  

1. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування 
необхідності / Ірина Зозюк // Українська мова та 
література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.  

2. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій 

педагогічної дії: [поняття, завдання освітньої 

технології. Пошук технологій, що відповідають 

новим освітнім запитам. Класифікація навчальних 

предметіве] / І.А.Зязюн // Педагогіка і психологія. 

– 2010. – № 2. – С. 22-33. 

3. https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovateln

oe_proektuvannya  

4. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409  

https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-

zarubiznoi-literaturi-115557.html 

Завдання для самостійної роботи: 

Вебінар як форма інформаційних технологій у 

вищій школі. 

Особливості впровадження у навчальний 

процес телекомунікаційних технологій. Підготуйте 

презентацію одного з уроків світової літератури за 

вибором в програмі PowerPoint. 

1. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, К.Ф. 

Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.  
2. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т пед. 

технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. - 

Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ).  

3. Якиманська І. Планування та технологія 

особистісно зорієнтованого уроку І. Якиманська, О. 

Якуніна // Відкритий урок. – 2006. – жовтень. – С. 

17-21. 

https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409
https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html
https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html


Тема № 6. Специфіка уроку світової літератури з використанням інноваційних 

технологій навчання. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

Лекція (2 год.): 

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. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с.  
3. Нове педагогические и информационные 

технологии в системе образования: Учеб. пособие 
для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. 

пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В. 

Моисеева, А.Е. Петров; под. Ред. Е.С. Полат. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 

с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

Погляди науковців на впровадження 

навчальних технологій у процес викладання 

світової літератури. Навчальні технології як 

проблема організації процесу навчання світової 

літератури. 

1. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування 
необхідності / Ірина Зозюк // Українська мова та 
література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.  

2. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій 

педагогічної дії: [поняття, завдання освітньої 

технології. Пошук технологій, що відповідають 

новим освітнім запитам. Класифікація навчальних 

предметіве] / І.А.Зязюн // Педагогіка і психологія. 

– 2010. – № 2. – С. 22-

33.https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovat

elnoe_proektuvannya  

3. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409  

4. https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-

zarubiznoi-literaturi-115557.html 

Семінарське заняття (2 год.): 

Поняття про інноваційні технології навчання. 

Чинники та джерела появи інноваційних 

технологій. Здобутки вітчизняних учених-

методистів. Урок традиційний та активний. 

1. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, К.Ф. 

Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 

с.  
2. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 
пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. - 
Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ).  

3. Якиманська І. Планування та технологія 
особистісно зорієнтованого уроку І. Якиманська, 
О. Якуніна // Відкритий урок. – 2006. – жовтень. – 
С. 17-21. 

Завдання для самостійної роботи: 

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). 

1. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, К.Ф. 

Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 

с.  
2. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 

пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. - 

Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ).  

3. Якиманська І. Планування та технологія 

особистісно зорієнтованого уроку І. Якиманська, О. 

Якуніна // Відкритий урок. – 2006. – жовтень. – С. 

17-21. 

Тема № 7. Нестандартні уроки та методика їх проведення. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні матеріали та 

ресурси 

https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409
https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html
https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html


Лекція (2 год.): 

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. 

Назва і реквізити (за ДСТУ або міжнародним 

стилем). URL: 

1. Наволокова Н.П. Енциклопедія педагогічних 

технологій та інновацій. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2009. – 135 с.  
2. Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.І. Сучасні 

педагогічні технології: Навч.посібник. – К.: 

Просвіта, 2000. – 368 с.   
3. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, 

К.Ф. Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 

2004. – 256 с.  
4. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 

пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 

с. - Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ). 

5. Якиманська І. Планування та технологія 

особистісно зорієнтованого уроку І. 

Якиманська, О. Якуніна // Відкритий урок. – 

2006. – жовтень. – С. 17-21. 

Семінарське заняття (2 год.): 

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. 

1. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування 
необхідності / Ірина Зозюк // Українська мова та 
література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.  

2. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій 

педагогічної дії: [поняття, завдання освітньої 

технології. Пошук технологій, що відповідають 

новим освітнім запитам. Класифікація 

навчальних предметіве] / І.А.Зязюн // Педагогіка 

і психологія. – 2010. – № 2. – С. 22-33. 

3. https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatel

noe_proektuvannya  

4. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409  

https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-urokah-

zarubiznoi-literaturi-115557.html 

Семінарське заняття (2 год.): 

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. 

1. Зозюк І. Творчі проекти: обґрунтування 
необхідності / Ірина Зозюк // Українська мова та 
література. – 2005. – № 45. – С. 6-7.  

2. Зязюн І.А. Проективний аналіз технологій 

педагогічної дії: [поняття, завдання освітньої 

технології. Пошук технологій, що відповідають 

новим освітнім запитам. Класифікація 

навчальних предметіве] / І.А.Зязюн // Педагогіка 

і психологія. – 2010. – № 2. – С. 22-33. 

3. https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatel

noe_proektuvannya  

4. https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/3409  

1. https://vseosvita.ua/library/metod-proektu-na-
urokah-zarubiznoi-literaturi-115557.html 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготувати до семінарського заняття презентацію 

на тему:  

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). 

1. Освітні технології: навч.-метод. Посібник / 

О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко,О.М. Любарська, К.Ф. 

Нор; за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 

256 с.  
2. Падалка О.С. Технологія інноваційної освіти : 

монографія /А. С. Нісімчук, О. С. Падалка ; Ін-т 

пед. технологій. – Луцьк :Твердиня, 2013. - 456 с. 

- Бібліогр.: с. 433-451(219 н. ). 

3. Якиманська І. Планування та технологія 

особистісно зорієнтованого уроку І. Якиманська, 

О. Якуніна // Відкритий урок. – 2006. – жовтень. 

– С. 17-21. 

 

https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
https://stud.com.ua/125485/sotsiologiya/obrazovatelnoe_proektuvannya
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6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Студент, який не використовував надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущене заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають 

в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських 

доповідях є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час 

проведення модульної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 
Модульна контрольна робота складається з теоретичного питання, історико-літературного питання 

та практичного завдання: 

Зразок модульної контрольної роботи (тест): 
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». 

Кожен вид роботи фіксується у відповідній графі академічного журналу з обов’язковим позначенням 

виду роботи та дати проведення 

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. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 



Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний 

контроль) 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного  та проміжного 

контролю. Під час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських 

заняттях та результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль 

відбувається відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних 

досягнень студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

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. 

4 бали  

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 незначні помилки. 

3 бали 

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. 

2 бали 
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. 

1 бал  
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. 

0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його 

висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

Вид Максимальна кількість балів 
Анотування (конспект) наукових статей 5 

Доповідь-презентація 5 

Підготовка рецензії, есе 5 

Підготовка портфоліо 5 

Розробка творчих ситуацій 5 

Підготовка бібліографічних списків з 

основних розділів курсу; 5 

Складання різного типу коментарів , 

аналізів 5 



Розробка власного уроку  5 

Ведення словника термінів 5 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Тестові завдання (1-16 питання) – І рівень 1 бал за вірну відповідь = 16 балів 

Тестові завдання (17-18 питання) – ІІ рівень 1 бал за вірну відповідь = 8 балів 

Тестові завдання (19-20 питання) – ІІІ рівень 3 бали за вірну відповідь = 6 балів 

Усього 30 

  

 
 

 

 

 


