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1. ПОЯСНЮВАЛЬIIАЗАIIИСКА
1.1. Загальпiполояtенвя

Програму розроблено згiдно з Законами УкраiЪи (Про ocBiry), (Про вищ}, ocвiтy) , Порядком

пiдвищеяня квмiфiкацi'i педагогiчних i Еауково-педаюIiчпlfх лрацiвникiв (Постанова Кабiнеry

MiEicTpiB Уц)аiни вiд 21 серпня 2019 р. Nо 800 зi змirrами та доповненrrями вiд 27 грудrя 2019 р.

N9 11З3), Полохеtfirям про пiддищення квалiфiкацii педагоIiчtlих i на),TФво-педаголiT них

працiвЕ!ткiв ХерсоЕського державноrо улiверситеlу та про лрийммня на пiдвищення квмiфiкацii

педагогiчяих i на}rсово-педагоriчнлоr працiвникiв з iнших закладiв освiти (Fаказ вiд 0З.10.19

Nr 77l-Д).
AKryMbHicTb полягае в необхiдностi формрання компетеЕтного викJIадача теоретико-'га

iсторико-лiтераryрниХ дисциrrлiIr зак.ладУ вищоi освiти, здатЕого моделювати i лроводиги

iнновацiйнi форNlи запять iз лiтерацроlнавчих KypciB з використанням iнформацiйпо-

комунiкацiйIшх технолоriй та сучаснi форми позааудиторноI роботи з лi,iератури,

Цiльова аудпторiя: асистенти, викладачi, старшi вlлOlадачi, доценти зво.

1,2, Еапрямя
ОпаID/вання зЕапtями i вавичками в результатi пiдвищення кваfiфiкацii за проrрамою дае

зvогу сфорr,ryвати коvлетеllлногофzнiвLц l вiдповiдниvи копrпеrенгносгями:
- здатЕiсть вибудовувати професiйIiу дЙl1ьЕiсть на oclloвi суlасних принципiв

оргаtdзацii освiтrlього процесу;
- }мiЕЕя комплекq{о пiд{омIи до викоЕаЕi{я професiЙЕих обов'язкiв вiдповiдно до

ковкретЕоi ситуацji;
- здапIiсть використов}вати теоретичнi зЕаЕЕя i практичЕi вмiпвя дlя ефективIrоj

органiзацii освiтнього процеOу в сучасних },Mo]ra,\;
- здагнiсгь lнахоJll |и HoBi рiшенчя. сгворюваlи boвi елеменlи педаlогir{нлrх знаяь.

iдей. прийомiв для KoHKpeTHoi сит) lцi-l:
- володiЕня 1lавичками оргаЕiзацii суqасЕих форм позааудиторЕоi роботи з

лiтерат}ри;
- здатяiсть вйкоЕрати професiйЕi завдаI]Ея та обов'язки iЕяовацiйного характеру.

мета: улосковапеЕвя профссiйноi майстерностi викладача теоретико- та iсторико-

лiтераryрних дисциплirr шляхом уllровадженяя ,irтновацiйвlх пiдlодiв до викJIадаЕЕя

лiтературозпавчих Kypciв у закладах вищоi освiти
Завдаввя

1. ФормуваЕIrя rруптовIflD( знань про iнновацiT у гаJт}аi ltетодlflФ викладанв,l

лirературо]навчих к) pciB ) зак,lада-х виUlоi освiги.

2, ФормуванняумiЕьIlауковообф)al,гтованоIомоделiовашIr!су{аснихзанfiь з

лilера l) ро {навчих h}pciB1 заrсrаrл вишоi,;вi,,,l,
З. Формування),1vilrъ на},ково обгруIlгованого моделlованн,l с)^rаснйхформ

позааудиторно-i роботи з лiтератури у закладах вищоТ ocBiTrt.

з. Очiкуванi результдти
- змти типи iнttовацiйнЕх занять
лiтерат)рознавчих KypciB та методику
пiдrотовки i проведенrrя;
- rнаrи c1^lacHi iьформаuiйнi lе\нолоl;i.
використовуютъся ва заtut,],lях

лiтерат}рознавчшх KlpciB, та методику

з
iх

з

Знмвя й розум iкня



- звати форми с)ласнlD< позааудиторЕrD( заходiв
] lilераryри ]а меlодиý ix пi tгоговки i

пDоведення

Умiння _ tlaykoBo обгруптовано моделювmи iнновацiйlti

форvи заня гъ r лirера г} ро ]навч }fх к} pciBi
- викорисlов)ваlи iнфорvачlйнi технолоl i-r на

заrяттях iз лiтературознав.Iих K}?ciB;
- науково обФунтовано моделювати iяяовацiЙнi
форми позааудиторнlr( заходiв з лiтератури

Диспозицii (цiЕвостi, ставлеЕня) - рOзумlння цlвностl кульryри, на).ки на
сучасноIо/ етапi розвитку суспльства;
- rmoBHic,r'b до irrновацiйноТ дiяльностi;
- здатliсть до самошlrлiзу в професiйяiй
дiяльнос1 i га l oloBHicтb до саvопеаji,lаUii

2.1.

2. зАгАльЕА)adрлктЕристикА IIрогрАми

змiст
Змiст програми, зокрема цiлiсниЙ i системпиЙ добiр дидактиT них матсрiалiв ура,ховус

особливостi професiйвот дiяльпостi на}тово,пецагогiчного працiвllика i визначаеться вимогами

суспiлъства до знаItь щодо забезпечешlя заlоIадiв ocBiти висококвалiфiкованими фахiвцями;

основними Еапрямами держчвноi полiтики у гал}зi освiтиi освiтвiми стаtцартами, вимолами,

вимогаvи до компетенгносrей на)тово-педаIоliчllи{ працiвникiв. ,]ап}1,1ами заvовникiв ocBilHi\

послуг.
Змiст програми ltae практичц/ спряп{овшIiсть, охопJlю€ змiстовI{у, прак ико-зорiентовану.

методичlrу та irlструменталыry складовi пiдвлщення кlrалiфiкацii науково-педа огir]l]их

працiвlтикiв.
Пiдв! лення квалiфiкацiТоргаяiзовано в TaKi еmпи:

1, Оволодiння системою професiйних знал]ъ у процесi спостережелrш за ocвjTнbolo роботою з

лilера Dго,]нав,м\ KypciB у 1амадi вишоТосвilи,

2, Оволодiння системОю лрофесiйнrL\ ]IlaHb у процесi самостiйноr,о опрацюванrlrl

рекомевдованих HaFoBlD( i на),ково-методичнIтх джерел.

З. Оволодiння сист9мою професiЙяих yMiHb у процесi ýlоделювання ocBiтHbo'i дЙльностi з

лiтерат)Фозпавчйх KypcjB у закладi вицоТ ocBiти.

4. Звiцъаr*rя про викопаЕу роботу пiд час пiдвлтщенrrя квмiфiкацii.

Програпrл передбачае кiлькд BapiaпTiв оргаЕiзацiТ пйвящеIrяя квалiфiкацii пп вrlбiр

пауково-педагоl'iчного/оецаl ol iчllоl l, llрдцil]llика;
- iндивiлчапьну/групову дистанцiйЕу форму (стажер здiЙонюс пИвищення квмiфiкацi'i

самостiйно онлаЙн (переглядас iвструкцii,га приклади, опрацьовуе навчмьнi мзтерiми,

виконуе практвне завданшI й надсилае звiти); за потребоIо звертаеIьс, за конс)льтацiсю

до KepiBH!o(a пИвищенlш квалiфiхацiсIо,

- iндивiдувльну/групову очну форму (органiзовlrоться оqнi пракIичнi 3ашття, тренiнIи,

семiнари, вебiвари Еа кафодрi з опрацlованням тем пiдвищення квалiфiкацi'i).

незалеrotо вiл обраноi форми пiдвицснrrя квruriфiкачii кожеu cTaJKep iвливiдуально вик,нуе

орактичflе завданLи, упровадrryючи IloBi зпан}й Й ),а{iння з темй у свою професiЙIту дiяльпiсть,

Схвалений керiвi{иком пiдвищевня квалiфiкацii фiнапьний звiт про проход,кення пiдвищення

квмiфiкацiТ € пiдставою дJUI зарiхувашUI годин та кредитiв СКТС пiдвищекня квмiфiкацii, У разi

вiдюл,'Iення звiту стажер доопрацьовуе курс та нада€ його повторIlо.



2.3. ТермiнIrпИвпщепЕяквалiфiкацii
Загмьний навчальний обсяг за цiею проIрамо]о ск.лада€ l20 академiчних годив (4 кредити СКТС).

3. ЕАвtIАльний IL,шI шlшищЕЕIIя квАлIФIкАIцI
N9 Ilазва модуля кiлькiсть

кредитiв
ектс

Зшмьни
й обсяг
годин

Аудиторна
робота

самостiйна
робота

Форма
коЕтролю

Iнновацiйнi форми
занять iз теоретико-
лiтепатчоlтlтх kvociB

1 ]0 ]0 20 ковспект

2. ltтновацiйнi форми
заrfiть з iсторико-
лiтепапоних K:r,rэciB

1 з0 10 20 консп9кт
заllrlття

з. МеTодш(a
проведення заIлJlть з
використанLшм
iнформацiйпих
технологiй

l 30 ]0 20

4, Сучаснi форми
лозмудиторriоi
роботи з лiтератури

з0 10 2о захист
сценарЬ

позааудиторно
го зzlходу

з q0 з0 60

4. Практичнi завдаяня
l. Розробuпu коttспеклп неlпраОuцiйно\() заllлlluпя (лекцii / пракlпччно2о / семiQрськоZо) з

пе ор е пu к о - л i lп е р all1y)H ozo l!)p су.
2. Розробuпч конспекm нейраduцiЙно?о заlяmmя (пекцii / пракDluчноzо / cevi4apcbKozo) з

icmo p1,|K о -лilпе р апryрн oZ о кw су -

3. Розробппч еюсL|уlецацiйli песп з пеорепuко- або iспорчrо-lilпераlrхурноео kypcy 1!а

оdiй iз сучаснllх lйаlпфорJл,|.

4. РоlроЬuпu, цр]lарiй !учасно,о по,,].лJ пlогttоро @roOy з ..imрраlпурu-

Рекомендованi джерела
Осповllа лiгера гl ра

1.Базиль л. О, Розвиток лiтераryрозuавчот KoMIleTeпTHocl,i майбутнiх учи'гелiв ) KpaTHcbкo'i Nови i

лiтераryри : монографiя / Л. о. Бази,,1ь, КиlЪ : Вид-во EITY iM. М, П, Драrоманова, 2015. - 574 с,

2.коваъ В. О, 'l'еоретичнi й методичнi засади формуваплп професiйноi компетентriостi майбутнiх

у"тrтгелiв-фiлологiв у в{щtlх педаго].iчнIтх Еавч1l]Iьнl,D( закJlадах | }rонографiя, - yNfaнb : ГlП ЖовтиЙ

о,о,,201з, 455 с.

3.Мороз О.Г, ПедаIоIiка i псrл<ологiЯ вищоi цlколй: навч. посiбник / За заг.ред. О.Г.Мороза, -
К.:НГГУ,2003, -267с,
4.Педаrогiчнi технолоIii у неперервнiй професiйнjй ocвiTi / За ред. с,о.Сисоевоi, - К,: ВIПоЛ,

2001, 502с.

5,Пiдготовка маЙб}тнього вчителя ло ВПРl rJ_Ц\alllLя педдlUliчllих те),но]lогlй; Навч, rrосiб, /

О,М,Пехота, В,Д,Будак, А.М,Старева, К-Ф.Нор, В-I.Шуляр, l-М.Михайлицька, LВ,Манькусъ.

Т.В,Тихонова, о.с.олексюк, О.l.БаJtицькхй; За ред.I.А.ЗязюЕа, о,М.п€хоти, К,: Вйд-во А,С,К,,

2003. ,240с.
6,семеног о, М, система професiйноj пiдготовки майб}тнiх у'lЕгелiв yxpaiнcbкoi мови i

лiтератури (в },Ilrова-\ педагогiчволо у{iверситету): дис. ...д-ра пед, rrаук: lЗ.00,04/Iн'гпедагогiки

i психологii професiйво'i освilи АПН Украiilи. - Киjв, 2005. З96 с.



,Щолаткова лiтераryра
1. Бiйчук Г. Л. HoBiTH, yкpailrcbкa лiтература (кiвця ХХ - почажу xxl ст.): методика

влlвчеtlня спецкурсу у профЙьнiЙ школi : посi6. / Г, Л. БiЙчук, А, М. Фасо,пя. - К. : ПедагоIiчна

д}lака,2012. - 86 с.

2, БоIдан,jI. Застосуванlrя мультимедiйних техволоIiй / Л. Богдан // Iнновацiйнi техr{ологii 1tl

сучасний урок лiтераrури. - К, : Вид, дiм (Шкiл, cBiD; Вид. Л. Галiциflа, 2006. 128 с,

З. Бондаренко Ю. L ТеорЬ i практика нrвчаllня }крд]нськоi лiтератури па фiлософоько-
iсторЕ.rнЕх засадах у старших класах загаJьноосвiтБоТ школи : автореф- дис. на здобуття на}т,

стуленя д-ра пед. ва}.к : спец. 1З.00,02 (Теорiя i методика павчаЕrя 0краiЪсъка лiтература)) /

IОрiйIванович Бондаренко, К, 2010, -40 с,

4. Бондаренко Ю. L Методика шкiльноIо вивчеtltя украТнсько] лiтераl)Фи ва засадж
iдеацiйно-концептуальноIо пiдходу : теорiя i лракгикум: навч. посjб, л,ля сryл. фiлологiчних

факу:тьтетiв / Ю. Бонларевко. НЬкин: НДУ iM, М. Гоголя,2012. 199с.
5, Ваоьков Ю. В, HayKoBi осповис)часllогопнсJLiзу)роь):теорiя.техIlологiя,досвiд/Ю-В.
Васъков. -Х. : Ранок,2008. 192 с.

6, Ващеflко Г. Г, Зага,T ьнi методи IIавчавIrI : пiдррЕик / Г. Г. Ващенко. - К. : УкраiЪська
Видавнича Спiлка, |997. - 441 е.

7, Впровадженttя ttових педаtоtiчнич lе\нолоliй на )рока\ } KpaTнcbKo'i мови 1а лiтераDри:
ra vа.ерiм. робо rи М iжpeгioHarbHoi скспериме1.1-_льнU; lворчо-l l р) ltи вчи lелiв ) KpaiHcbкo] vови i

лiтератури Полтавсько1, Сумськоiта xapкiBcbкoi обласгей. Х,;ХОНМБО,2006. 264с.
8. Гладишев В В, Теорiя iпракlика,{онrексlll^ rlложнiч гворiв 1 шкiltьноv1

Kypci зарубiжноi лirератури : монографiя / В. Гладишев. -Мш(олаjЪ : Iлiон, 2006. - З72 с,

9. Горб О. А. Типолоriчнi рiзЕовиди ypoкjв украiнсъкоТ лiтерат}ри в середfiiй школi I

автореф. на здоб}лггя наук, ступеЕя канд. пед. на).к : спец. 13,00.02 (теорiя i методика навчання

(украiнська лiтерацра)) / Олена AHToHiBHa Горб, -К,, 2000. - 19 с,

l0 lраловський А, В, Колlпара ив lий aнaJli} 1 сисrеvi LrKi lbнolo к)рс) .l;герагури :

методологiя та Nlgтодика / А, В, Градовський, - Черкаси : Брама, вид. О. Ю, Вовчок, 200З. - 292 с,

11, Гром'як Р. Вивчення елементiв Teopii лiтераlури / Р. Гром'як, -Тернопiль : Пiдручники i

посiбнжи, 1998. - 64 с,

\2. Дегтяръова Г, Пiдготовка до проведешя cРacвoIo уроку в yntoв:L\ iвфорлtатизацii освiти :

Еавч.-метод. посiб. / Г. Дегтярьова, Т. Папернова ; за заг. ред. Покроево'i Л. - Х. : ХаркЪсьм
академЙ пеперервноi освiти, 20l1, - 220 с.

13, Демч},к О. Жrлт€пис письменника : КонспектЙ нестандартних ypoкiB / О, Щемчук, К, :

Педагогiчна преса,2002.- |92 с.

14. Демчук О, Неставдартtli уроки з yкpaiнcbкoТ лiтераryри в 9-]] tсllacax / О. Демчук,
ТерЕопiль : Пiдр)чtlихи i посiбники,2000. - 144 с,

15. !ичкiвська I. М. IHIroBaцifuIi педаголi,{нi технолоIii / I. М. Д}lчкiвська, К. i Академвlцав,
2о01, -з52 с.

16. Дiалогiчне лрочитанrrя yкpaiircbкoТ лiтератури : моllографiя / Г. ТокмаЕъ, М. Корпы,аоц Г.
Мазоха та iH. ; за заг. ред. Г, ToKNlaHb, It, : Мiленiум, 2007, 486 с,

I'7. Вршова А, НесIýшнм школп : пособие для ул{телей по

социоигровымтешIолоIиrIмобучения и воспитания / А. Ершовц В. Б}катов ;

Инсти,l]лпедагогикисоциальнойработыРоссийскойакадемииобразования. СПб,, 2004. - 142 о.
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