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Методична пiдготовка май-
бутнього вчителя-фiлоло-

га до проведення уроку україн-
ської лiтератури є одним з основ-
них елементiв роботи у школi. Ди-
дактика визначає ефективне про-
ведення уроку фундаментальною
основою навчально-виховного
процесу. Тiльки творча робота з
текстом художнього твору, що
спирається на iндивiдуальний
пiдхiд до учнiв, забезпечить найви-
щу педагогiчну результативнiсть,
тому вчитель повинен свiдомо
обирати оптимальну стратегiю i
тактику взаємодiї з дiтьми. 

У посiбнику викладача кафедри
української лiтератури iм. М.Воз-
няка фiлологiчного факультету
Львiвського нацiонального унiвер-
ситету iм. І.Франка Володимира
Микитюка, окрiм програми на-
вчальної дисциплiни, матерiалiв до
вивчення унiверситетського курсу
методики викладання лiтератури в
середнiй школi, оригiнально й си-
стемно висвiтлено теоретичнi ос-
нови планування уроку української
лiтератури, його типологiю, мето-
ди дидактичної взаємодiї; проде-
монстровано схеми i зразки ана-
лiзу й самоаналiзу уроку, способи
оцiнювання окремого заняття та
зростання педагогiчної майстер-
ностi фiлолога-практика загалом. 

Методичний матерiал посiбни-
ка зорiєнтований на органiзацiю
самостiйної роботи студентiв, мiс-
тить завдання для самоконтролю,
контрольнi модульнi i творчi зав-
дання. Для оптимiзацiї самостiйної
роботи студентiв у книжцi сфор-
мульовано методологiчнi основи
та критерiї оцiнювання письмових
завдань, узагальнено методологiю
написання, подано орiєнтовну
структуру та зразки оформлення
студентських наукових робiт.

У посiбнику висвiтлено рiзнi по-
гляди та пiдходи українських та за-
рубiжних учених-методистiв до
проблеми викладання лiтератури у
школi, що дає змогу студентам i
вчителям обрати найвдалiший i
найактуальнiший з-помiж них, щоб

проводити свої уроки української
лiтератури творчо та ефективно.

Навчальний посiбник «Практи-
кум з методики викладання укра-
їнської лiтератури», рекомендова-
ний Мiнiстерством освiти i науки,
молодi та спорту України, безу-
мовно придасться у практичнiй ро-
ботi вчителiв-словесникiв. Назва
книжки влучно передає основне її
призначення – допомогти студен-
там практично засвоїти змiст кур-
су. Автор пропонує оригiнальний
стислий план лекторiю з курсу ме-
тодики викладання української
лiтератури в середнiй школi, нау-
ково вмотивованi плани практич-
них занять.

Структура посiбника чiтка i про-
думана, допомагає розкрити змiст
дисциплiни в системi навчальної
взаємодiї «викладач–студент»,
«учитель–учень», усвiдомити мiсце
численних методичних прийомiв у
навчальному процесi.

Не тiльки для студентiв-фiло-
логiв, а й для вчителiв-словесникiв
корисним буде зразок аналiзу
форми i змiсту плану-конспекту
уроку з української лiтератури, пе-
релiк методичних вимог до нього,
адже в посiбнику розглянуто етапи
пiдготовки до проведення уроку,
проблему таксономiї на уроках
лiтератури, систематизовано стра-
тегiї та методи навчання, кла-
сифiковано методи навчання та

критерiї вибору їх для конкретного
уроку лiтератури. Не зайвим тут бу-
ло б представити плани-конспекти
окремих авторських урокiв.

Оригiнальними i спрямованими
на розвиток особистостi студента
є творчi завдання посiбника. Пе-
релiк питань для пiдготовки до
iспиту та зразки оригiнальних тес-
тових завдань забезпечують сту-
дентам-українiстам змогу цiле-
спрямовано готуватися до пе-
ревiрки знань та, головне, 8рунтов-
но вивчити змiст навчальної дис-
циплiни «Методика викладання
української лiтератури у середнiй
школi». 

Корисними для студентiв у їхнiй
науковiй дiяльностi не тiльки з ме-
тодики, а й з iсторiї лiтератури,
лiтературознавчих дослiджень бу-
дуть методологiчнi основи напи-
сання наукової роботи, критерiї
оцiнювання письмових завдань, а
також орiєнтовнi структури i зраз-
ки оформлення студентських нау-
кових робiт.

Методична пiдготовка вчителя-
фiлолога до практичної роботи у
школi дуже важлива, а урок україн-
ської лiтератури  має в своїй основi
чимало функцiй i завдань, вiдмiн-
них вiд iнших предметiв. Цей по-
сiбник, безумовно, збагатить та
урiзноманiтнить пiдготовку сту-
дентiв-фiлологiв до роботи у шко-
лi. Імпонує наявний у виданнi со-
лiдний перелiк рекомендованої
найновiшої методичної лiтератури,
у тому числi чималий обсяг зару-
бiжної наукової продукцiї. У книжцi
знайде для себе нове й потрiбне i
досвiдчений учитель, i початкiвець.
Пiдручник цiкавий i тим, що допо-
може кожному бути «sеmper tiro»,
8рунтовнiше пiдготуватися до вiд-
критих урокiв, урiзноманiтнити
стиль i методику своєї роботи.  
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