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1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми доц. Ткачук О.М. 
Найменування програми  «Дискурсивні практики та жанрова система 

української літератури» 
Вид підвищення  кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  Вказати в кредитах (ЄКТС) – 6 (180 год.) 
Місце виконання програми  ТНПУ, кафедра теорії і методики української та 

світової літератури 
Форма підвищення 
кваліфікації 

Інституційна (денна,  заочна, дистанційна) 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка 

Напрям Формування професійних компетентностей 
галузевого спрямування (викладачі, вчителі), 
опанування новітніми науково-педагогічними та 
науково-дослідницькими технологіями 

1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 
Удосконалити  компетенції з розуміння сучасних уявлень про стильову та жанрову 
системи української літератури, формування стійких практичних навичок аналізу 
жанрової специфіки та інтерпретації художнього твору, використання у сфері 
професійної діяльності при постановці і вирішенні науково-дослідних та навчально-
виховних інноваційних завдань. 

1.3.Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться  
(загальні, фахові, тощо). 

1. Здатність планувати й організовувати професійну та науково-інноваційну 
діяльність у галузі філології. 
2. Обирати адекватну предмету філологічного дослідження методологію, 
запроваджувати сучасні методи наукових досліджень для розв’язання широкого 
кола проблем і завдань у галузі філології.. 
3. Вирішення комплексних проблем у галузі професійної та наукової діяльності, 
що вимагають глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних 
знань про людину та професійної практики шляхом використання концептуальних 
та методологічних знань, у тому числі найбільш передових, в одній або декількох 
суміжних галузях науково-дослідницької та професійної діяльності. 
4. Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 
потребує застосування нових підходів та прогнозування. 
5. Уміти проводити огляд, критичний аналіз, оцінку й узагальнення різних 
наукових поглядів у галузі дослідження, формулювати й обґрунтовувати власну 



наукову концепцію. 
6. Удосконалення методичного забезпечення навчального-виховного процесу за 
спеціальністю за ступенями. Створення просвітницьких програм популяризації 
української літератури у світлі сучасних інтерпретаційних моделей. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС)/ 

год. 
1.  Новітні філологічні 

концепції жанрології 
та типології 
української літератури 

Набуття інноваційних спеціалізованих 
концептуальних знань, включно 
міжнародного досвіду, що є основою 
для оригінального дослідження та 
інноваційної навчальної діяльності  

1/30 

2. Сучасні проблеми 
інтерпретації 
українського 
літературного процесу 
ХХ – початку ХХІ ст. 

Отримання та оцінювання результатів 
новітніх наукових досліджень у сфері 
історії літератури з використанням 
сучасних методів літературознавства, 
інформаційних та інноваційних 
технологій навчання  

1/30 

3. Аналіз основних 
наративів української 
прози ХІХ – ХХ ст. 

Здобуття глибинних знань у галузі 
філології, зокрема засвоєння основних 
концепцій, розуміння теоретичних і 
практичних проблем, історії розвитку та 
сучасного стану наукових філологічних 
знань, оволодіння термінологією з 
досліджуваного наукового напряму. 

1/30 

4.  Тенденції розвитку 
літератури другої 
половини ХХ століття 
та естетичні моделі 
сучасної української 
літератури 

Аналіз філологічних явищ з погляду 
фундаментальних філологічних 
принципів і знань, класичних та 
новітніх дослідницьких підходів. 
Запровадження сучасних методів 
дослідження та науково-методична 
робота з спеціальності. 

1/30 

5 Методологія розвитку 
літературознавчої 
компетенції 
словесника 

Розроблення інноваційних технологій 
навчання з метою формування у 
майбутніх філологів літературознавчої 
компетентності, світоглядного уявлення 
про літературний дискурс у 
загальнокультурній площині.  

2/60 

 
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 
 
 
 


