
  

Опис вибіркової навчальної дисципліни 

Код та назва дисципліни   1-014.01-11 Розвиток в учнів навичок аналізу поетичного тексту  

Рекомендується для 

галузі знань 

(спеціальності, освітньої 

програми)  

01 Освіта, 014.01 Середня освіта (українська мова і література)  

 

Кафедра  Української літератури  

П.І.П. НПП (за 

можливості)  
Корнілова Катерина Олександрівна 

Рівень ВО  Перший (бакалаврський)  

Курс, семестр (у якому 

буде викладатись)  
 4 

Мова викладання   Українська  

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни)  

Базові уявлення про загальні властивості літератури як мистецтва слова, закони побудови 

художнього твору, літературні стилі, основні тенденції розвитку світового літературного 

процесу та української літератури, бути здатним до систематизації та інтерпретації 

літературних, фольклорних фактів.  

Що буде вивчатися  

Поглиблене вивчення ключових понять, що стосуються віршування, жанрових особливостей 

лірики, а також сучасних методик, прийомів та підходів, зокрема інтерактивних, до вивчення 

поетичного твору в середній школі (на матеріалі шкільної програми 5-11 класів) з огляду на 

вікові особливості учнів.   

Чому це цікаво/треба 

вивчати  

Не всі школярі від природи чутливі до поетичного слова, тому розвинути в них навичку 

розуміти й аналізувати лірику часом виявляється складним завданням для вчителя-

словесника. Опанування матеріалу цієї дисципліни дасть молодому фахівцеві 

інструментарій для ефективнішого – творчого й індивідуально орієнтованого – викладання 

поезії в середній школі.   

Чого можна навчитися 

(результати навчання)  

Аналізувати, систематизувати й інтерпретувати літературні факти в їхній пов’язаності з 

навчальною проблематикою, включати їх у професійну викладацьку діяльність; 

застосовувати філологічні знання (літературного процесу, жанрово-стильових засад 

української літератури, основ літературознавства й мовознавства тощо) для розв’язання 

професійних завдань, зокрема під час викладання української літератури в загальноосвітніх 

навчальних закладах; здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів; 

аналізувати й інтерпретувати твори української літератури, визначати їх специфіку й місце в 

літературному процесі.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності)  

Фахові компетентності: здатність демонструвати знання з української мови та літератури, 

що вивчають у загальноосвітньому закладі; здатність розробляти комплексне навчально-

методичне забезпечення навчальної дисципліни; здатність застосовувати інноваційні 

педагогічні технології з урахуванням особливостей підготовки учнів з навчальної 

дисципліни; здатність здійснювати літературознавчий аналіз текстів різних стилів і жанрів.  

Інформаційне 

забезпечення  
Презентації до лекцій (слайди з ілюстраціями та основними тезами), конспект лекцій  

Види навчальних занять 

(лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні 

заняття тощо)  

 Лекції, практичні  

Вид семестрового 

контролю  
 Диф. залік  

Максимальна кількість 

здобувачів   
25  

Мінімальна кількість 

здобувачів (для мовних та 

творчих дисциплін)  

 15 

 


