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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

Практичні заняття з «Історії української літератури» – це важливі 
форми опанування цієї дисципліни. Вони покликані доповнити, узагаль-
нити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути навички роботи 
з давньоукраїнськими текстами й науковими першоджерелами, стиму-
лювати пізнавальну активність і творчий пошук студентів. 

Успішне проведення практичного заняття залежить від багатьох 
чинників. Одним із найбільш істотних є сумлінна підготовка студента 
до нього. Насамперед ознайомтеся з темою практичного заняття, з’ясуйте, 
який саме твір давньоукраїнської літератури пропонується до розгляду, 
пригадайте, що вивчали за шкільною програмою з даної теми. (З якими 
теоретичними поняттями ви тоді познайомилися? Які твори читали та 
аналізували на уроках?). Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі 
списком літератури. 

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, 
слід проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в 
навчальному матеріалі, звернути увагу на проблемні питання й завдання, 
запропоновані викладачем, на значення нових термінів, рекомендовані 
наукові джерела. 

Після цього можна братися за опрацювання літератури. Під час її 
читання рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану 
(вести конспект). Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково 
запишіть його назву, автора, вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим 
кольором чи підкреслюванням. Дотримуйтеся всіх вимог до бібліогра-
фічного опису (зразки бібліографічного оформлення джерел можна знайти 
в переліку літератури). 

Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння про-
читаного. Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно 
прочитати текст, усвідомити його логіку, спробувати відділити головне 
від другорядного, узагальнюючі теоретичні положення – від конкретних 
прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед проглянути її 
зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги. Пам’ятайте, 
що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 
тексту з книги. Конспект наукового джерела має бути стислим, добре 
структурованим і читабельним (адже вам згодом доведеться користуватися 



Історія української літератури (Давня література) 

69 

ним для повторення, під час підготовки до підсумкового контролю). 
Обов’язково використовуйте раціональні способи конспектування: 
виділення основного матеріалу іншим кольором, підкреслюванням, 
спеціальними позначками, різноманітне графічне розташування тексту 
(колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних зв’язків між 
окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених 
слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути 
зрозумілі насамперед вам самим, та повторювані (одне слово, що 
повторюється декілька разів, слід скорочувати завжди однаково). Список 
постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита. 

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. 
Їх визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У 
протилежному випадку зверніться до словників іншомовних слів, 
тлумачних словників, словників літературознавчих термінів або до 
термінологічного словника наприкінці цього посібника. Якщо відчуваєте 
певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення в інших 
студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас 
виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати 
під час підготовки або безпосередньо на практичному занятті. 

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні 
погляди вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу 
на таких випадках, намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, 
відтворіть їх у зошиті. Продумайте і власну відповідь на таке неоднозначне 
питання. Визначте, погляд якого вченого імпонує вам, а який викликає 
заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контроверсійні (суперечливі) 
питання часто стають предметом дискусії під час проведення практичного 
заняття. 

Окремі джерела можна опрацьовувати, складаючи їх тези, тезовий 
план, роблячи окремі виписки (якщо це невелике за обсягом джерело 
або таку форму роботи з ним спеціально обумовив викладач). 

Певного порядку роботи з джерелами немає, але вам рекомендується 
починати з основного джерела – підручника з «Історії давньої української 
літератури», потім – спеціальних монографій і зрештою перейти до 
наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, 
зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати 
всі джерела зі списку літератури. 

Окреме місце в підготовці до практичного заняття займає робота з 
давньоукраїнськими текстами, ознайомлення з якими є невід’ємною 
складовою опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до читання 
творів того жанру, який розглядаєте: використовуйте хрестоматії, антології 
тощо. Читайте тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі 
слова, то обов’язково з’ясовуйте їх значення. 
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Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти творів, перегляньте 
список питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли 
відповіді в науковій літературі? Якщо існують певні прогалини, ще раз 
зверніться до джерел (у складніших випадках можна звернутися за 
порадою до викладача під час індивідуальних консультацій). Спробуйте 
дати відповіді на запропоновані питання, не користуючись конспектом. 
Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з товаришем або 
у невеликій групі студентів. Основні визначення, провідні теоретичні 
положення, класифікації творів певного жанру слід завчити напам’ять. 

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допо-
можуть вам поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння 
й навички, привести знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно 
прочитайте завдання, продумайте послідовність його виконання. Результат 
(порівняльна таблиця, відповідь на питання, схема, наведення прикладів, 
аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо викладач не 
обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 
завдання: наприклад, читання текстів творів, вивчення їх напам’ять або 
розігрування. 

Навчаючись на першому курсі, вам слід тренуватися давати усну 
зв’язну розгорнуту відповідь на кожне питання плану практичного заняття, 
спочатку – з опорою на конспект, а потім і без нього. Це сприятиме 
розвитку літературного мовлення майбутнього фахівця, допоможе вам 
краще запам’ятати матеріал, відтворити його логіку. Використовуйте 
традиційну побудову промови: вступ (стисле окреслення проблеми), 
основна частина (виклад провідних тез з аргументами-прикладами), 
висновки (лаконічне формулювання провідних узагальнюючих положень). 
Намагайтеся, щоб ваша зв’язна розповідь була логічною, послідовною, 
чіткою, посутньою, а мовлення – граматично й синтаксично правильним, 
виразним. Уникайте штампів, слів-паразитів, просторіччя та діалектизмів. 
Приклади до кожного питання продумуйте наперед: можна зробити 
закладки у збірнику творів або виписати невеликі уривки з творів у зошит. 
Корисно попрохати товаришів або родичів послухати вашу відповідь, 
поставити вам питання, зробити зауваження. Наприкінці посібника 
подаються тести для самоконтролю, які охоплюють ключові питання. 
Обов’язково виконайте їх і перевірте правильність відповідей за ключем 
наприкінці посібника. Проаналізуйте власні помилки: вони можуть 
свідчити про певні прогалини у ваших знаннях. Заповніть ці «білі плями» 
і ще раз зверніться до питань тексту. 

Безпосередньо перед практичним заняттям перегляньте записи в зошиті, 
повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення також 
можна використати список питань для перевірки знань. Під час заняття 
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уважно слухайте вступне слово викладача, відповіді товаришів, при 
цьому можна доповнювати власні записи в зошиті, уточнювати певні 
поняття, наводити вдалі приклади. Вам слід бути активними, брати участь 
в обговоренні, за можливістю доповнювати відповіді товаришів. Активна 
позиція студента, за даними психологів, сприяє кращому усвідомленню й 
запам’ятанню матеріалу. 

Не бійтеся помилитися – помилки природні у процесі навчання. Якщо 
щось лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це 
викладача. Наприкінці уважно прослухайте його поради щодо підготовки 
до наступного практичного заняття. 

 
 


