
 
 
 
 
 

Блок дисциплін вільного вибору  

для здобувачів освіти ІІ рівня (магістратура) 

 

Українська мова і література  

         в  

   закладах загальної освіти 

 



 

 

 

Якщо ви не закінчували бакалаврат зі 

спеціальностей  

014 Середня освіта (Українська мова і література») 

та 035 Філологія (Українська мова і література»),  

але хочете бути вчителем української мови та 

літератури в закладах загальної освіти, то цей блок 

саме для вас.  

ТОЖ ПРОПОНУЄМО ТАКІ ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Шкільний курс літератури в середніх класах   

    4 кредити 

Курс шкільного мовознавства (фонетика, 

лексикологія, фразеологія)   

    4 кредити 

Шкільний курс літератури в старших класах  

    3 кредити 

Курс шкільного мовознавства (граматика)  

4 кредити 

Сучасні технології вивчення української мови і 

літератури в школі  

   6 кредитів 

 

 

   



 Програма з української літератури в середніх 

класах (5 - 9) та старших класах (10-11) стрімко 

змінює художні твори для обов’язкового та 

позакласного читання.    

 Дисципліна «Шкільний курс літератури в 

середніх класах» допоможе розібратися не 

лише в тому, які тексти є сьогодні актуальними 

для шкільної програми, а й у тому, як 

працювати з ними на уроці літератури. 

 Дисципліна «Шкільний курс літератури в 

старших класах» розширить межі вашого 

пізнання української класичної та сучасної 

літератури; ознайомить з відомими 

письменниками й творами сьогодення, а також 

сформує вміння та навички аналізу художнього 

тексту відповідно до його жанру й естетичної 

програми. 

 



 Для зміцнення ваших знань з програмного 

матеріалу української мови в закладах 

загальної освіти пропонуємо такі курси: 

 Курс шкільного мовознавства 

(фонетика, лексикологія, фразеологія)  

 Курс шкільного мовознавства 

(граматика) 

 Запропоновані курси допоможуть 

зорієнтуватися в змісті мовної освіти в школі й 

опанувати знання з усіх шкільних розділів 

мовознавства.  

 Це додасть вам упевненості у своїх 

професійних силах на уроці української мови 

й забезпечить особистий фаховий успіх! 



 

 Чи знаєте ви, що таке брейнстормінг, фішбоун, 

сторителінг, кроссенс, сенкан, діаманта, 

афірмація, фанфік, лепбук, кластер-метод? 

 Якщо ні, то дізнаєтеся, відвідавши дисципліну 

«Сучасні технології вивчення української мови і 

літератури в школі». 

 Саме ці освітні технології, методи й прийоми 

заповнюють простір сучасної методики 

навчання мови й вивчення літератури.  

 Креативні вчителі вже засвоїли ці форми 

пізнавальної діяльності учнів на уроці, активно 

впроваджуючи їх на уроках словесності, 

зацікавлюючи учнів новими й нестандартними 

підходами до навчального процесу.  

 Черга за тобою!   

 


