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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма курсів підвищення кваліфікації "Українська 

література кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття в 

контексті загальноєвропейського літературно-мистецького 

розвитку» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014 . Середня освіта 

Цільова аудиторія Вчителі української мови та літератури закладів освіти всіх 

типів  і форм власності 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою курсів підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Могельницька Галина Анатоліївна, старший викладач 

кафедри методики викладання і змісту освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються безоплатно 

(виняток: педагоги приватних закладів, педагоги закладів 

освіти інших областей,  викладачі ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації, які не підпорядковуються МОН або мають 

подвійне підпорядкування) 

 

Строки реалізації 

програми 

 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

    Актуальність програми 

   Український літературний процес кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття 

визначається як новий етап в історії розвитку національної культури та літератури. 

Цей період мав певні суспільно-історичні умови розвитку, основні стильові 

напрями. Він  вплинув на роль і місце української культури, літератури в контексті 

загальноєвропейського літературно-мистецького розвитку.  

   Мета програми - розширення загальнокультурних, духовних обріїв 

слухачів/слухачок, їхніх знань та предметної компететності з української літератури 

кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття в контексті загальноєвропейського 

літературно-мистецького розвитку». 

Нормативна база визначення змісту навчального плану підвищення  

кваліфікації педагогів є:  

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь 

«Мови і літератури») (2011 р.),  

Концепція Нової української школи (2016 р.),  

Навчальні програми «Українська література» 5-11 класи (2017 р.);  

Профілі базових компетентностей учителів української мови та літератури 

містять основні індивідуально-особистісні та професійно-діяльнісні якості, необхідні 

для успішного виконання стратегічної мети та завдань реформування освіти: 

- професійно-педагогічна компетентність - удосконалити уміння аналізувати 

художні тексти на основі нових літературознавчих підходів та практичні навички 

використання нових технологій навчання; розвивати навички використання новітніх 

технологій навчання в практичній роботі; 

- соціально-громадянська компетентність - сприяти глибшому осмисленню 

завдань і можливостей курсу української літератури для формування особистості; 

поглибити знання слухачів із запропонованої теми та їхнє розуміння освітніх 

завдань; 

- літературно-мистецька - розширити знання про перебіг українського 

літературного процесу кінці ХІХ – першої чверті ХХ ст. на тлі 

загальноєвропейського літературно-мистецького розвитку; 



- психолого-фасилітативна компетентність - мотивувати творчий пошук, 

потребу постійного оновлення знань та особистісного інтелектуального і духовного 

самовдосконалення. 

          Очікувані результати навчання  

Знання і розуміння - Українська література як невід’ємна і плодоносна гілка 

загальноєвропейського літературно-мистецького процесу. 

- Розуміння цінності й можливостей нових технологій 

навчання у формуванні в учнів/учениць цілого спектру 

компетентностей та доцільності й необхідності 

використання цих технологій на уроках української 

літератури.  

Розвинені вміння - Робота над текстом твору, використовуючи його 

пізнавальні, виховні, естетичні та комунікативні 

можливості, а також уміння використовувати при вивченні 

творів найрізноманітніші технології навчання.  

- Визначення мети і цілей власної діяльності і розвитку. 

Учитель/учителька організовує, здійснює задумане, 

рефлексує й оцінює результат. 

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення) 

- Сформоване ставлення до української літератури як до 

гідного учасника європейського та світового літературно-

мистецького розвитку.  

- Сприйняття художнього слова як духовної цінності 

народу.  

- Глибше розуміння суспільної цінності своєї педагогічної 

праці. 

-Усвідомлення принципу розуміння літератури як 

значимого явища для пізнання людиною самої себе і 

оточуючого світу. 

 

                Структура навчальної програми курсів: 

Навчально-тематичний план курсів підвищення кваліфікації складається з двох 

модулів «Професійна підготовка» (4) та «Фахова підготовка» (11). 

              Форми/методи навчання: лекції, практичні заняття, виконання та 

презентація проєктних робіт, консультація. 

 

 

 

 



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ   

 

«Українська література кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття в 

контексті загальноєвропейського   літературно-мистецького 

розвитку» 
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 1.1. Медіаграмотність та медіакомпетентність педагога 2 2 - 

1.2. Медіаграмотність та медіакомпетентність педагога 2 2 - 

Разом годин за модуль: 4 4 - 
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2.1. Українська література кінця ХІХ – першої чверті 

ХХ століття в контексті загальноєвропейського   

літературно-мистецького розвитку 

 

6 

 

2 

 

4 

2.1.1 Погляди на літературу як важливий чинник у 

формуванні національної самосвідомості, боротьбі за 

соціальні зміни 

 

2 

 

2 

 

2.1.2 Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ 

століття (І.Нечуй-Левицький, Панас Мирний, 

Б.Грінченко, І.Франко); відображення в формах самого 

життя (літературно-мистецький практикум, інтерактивна 

вправа «Мікрофон», завдання творчо-пошукового 

характеру) 

 

2 

 

- 

 

2 

2.1.3. Ідейні і моральні пошуки особистості спроби 

розв’язати суперечність між ідеалом та соціальною 

дійсністю (дискусія, інтерактивна вправа «Коло думок», 

літературознавча робота, тестові завдання, творчо-

аналітична робота) 

 

2 

 

- 

 

2 

2.2.  Виконання та презентація проєктної роботи 5 - 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 11 

Консультація 1 - 1 

      Разом годин поза планом: 1 - 1 

 

Завідувач кафедри методики  

викладання і змісту освіти                                          О.І. Папач 


